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Angelina Jolie kétoldali mellamputációja és tervezett petefészek eltávolítása 

ismét ráirányította a figyelmet a mellrák kockázat kérdésére, kiemelten a 

BRCA1 és 2 mutációt hordozók vonatkozásában. A barbár preventív műtétek 

rávilágítanak a nyugati orvoslás defetista szemléletére és újólag felvetik azt a 

kérdést, miért nem kap nyilvánosságot az a hatalmas, több szálon folyó kutatás, 

amelynek fényében a mellrák elkerülhetőnek, vagy a kockázat jelentősen 

csökkenthetőnek tekinthető. 

A BRCA1 és 2 tumorszupresszor gének kutatása az 1994-95-ös leírásuk óta 

hatalmas karriert futottak be. Mára világos, hogy ezek a gének sérülékenyek, 

ahány népcsoport és ahány régió, szinte annyiféle rákkeltő mutációja létezik, a 

rák szempontjából kockázatos mutációk száma meghaladja a 300-at (Baudi, 

2001). Mivel az un. alapító mutációk a különféle népcsoportokban több ezer 

éveseknek tekinthetők, jogos a feltevés, hogy ezek a mutációk mindig is jelen 

voltak az emberiség történetében, sőt már az emlősökben, hiszen létezik a 

BRCA1 és 2 mutáció okozta mellrák egérmodellje (Evers és Jonkers, 2006) és 

kutyákban e két gén mutációja emlőrákot okozhat (Rivera és mtsi., 2009). 

Tekintve, hogy a természeti népeknél általában is a rák, de a mellrák is 

gyakorlatilag ismeretlen (Lindeberg, 2010), jogos a kérdés, hogy a BRCA1 és 2 

mutációk vajon e népeknél miért nem vezettek és vezetnek rákos 

megbetegedéshez? 

Még az 1800-as években, amíg a finomított liszt és a cukor nem árasztotta el a 

nyugati világot, a rák meglepően ritka volt és a rákbetegek kezeletlenül is sokáig 

éltek. A már áttétes mellrákosok átlagos túlélési ideje 4 év volt, de volt, aki még 

18 évig is élt (Rowbotham és Clayton, 2008). 

A mellrák incidenciája és mortalitása a 20. század során rohamosan nőtt, ezt 

csak életmódbeli tényezők változásának tulajdoníthatjuk. 



 

(forrás: Hallberg és Johansson, 2002). 

A különféle rákok, különösen a mell-, a vastagbél, a prosztatarák és a D-

vitaminhiány közti a kapcsolat bizonyítottnak tekinthető (Garland és mtsi., 

2006). Egy 12 éves követéses vizsgálatban a 25ng/ml értéket válaszvonalnak 

tekintve, akiknek ennél magasabb volt a D vitaminszintje, azok 72%-al kisebb 

eséllyel haltak meg mellrákban a 25ng/ml-nél kisebb D vitamin szintűekhez 

képest (Garland és mtsi., 2009). 

 

(forrás: Garland és mtsi., 2009) 

Kezdetben úgy tűnt, hogy a D-vitamin, amely elég magas vérszint esetén akár 

60-70%-os mellrák kockázatcsökkentést is képvisel, a BRCA1 tumor 

szupresszor gén veszélyes mutációja esetén hatástalan (Campbell és mtsi., 

2000). Egy új vizsgálatban azonban David Grotsky és mtsi. (2013) kimutatták, 

hogy a D-vitamin egy alternatív úton is képes, a BRCA1 mutációja esetén is, a 



tumornövekedést gátolni. A BRCA1, sejtosztódást és differenciálódást 

szabályozó hatásának elvesztése esetén felszaporodik a rákos sejtekben egy 

cathepsin L nevű fehérje, amely gátolja a p53 kötő fehérje (p53BP1) 

termelődését. A p53BP1 a BRCA1 funkciójának elvesztése esetén is képes 

stabilizálni a normál sejtosztódást, és a rákos sejtek ezért a cathepsin L-el 

gátolják ezt a kompenzatórikus funkciót. Grotsky csoportja bizonyította, hogy 

D-vitamin jelenlétében helyreállítódik a p53BP1 termelődése, ami egyfelől 

csökkenti a BRCA1 mutációk okozta rákveszélyt, másrészt a tripla negatív 

rákok esetén is elősegíti a kemoterápiás szerek hatását (Grotsky és mtsi., 2013). 

Mivel a p53BP1 hiánya vagy alacsony szintje rossz prognózist jelent a 

metasztázis kialakulása szempontjából, ez ismét aláhúzza D-vitamin szerepét 

nem csak a megelőzésben, de a kezelésben is (Bouwman és mts. 2010). 

Ezzel tehát bebizonyosodott, hogy a magas D-vitamin vérszint (70-100 ng/ml) 

jelentős védelmet jelenthet a mellrák ellen még BRCA1 mutáció esetén is, és 

döntő szerepet játszhat(na) a rákból való sikeres felépülésben is.  

A mellrák esetén, mint sok más rákban is, az elhízás, a magas vércukorszint, az 

inzulinrezisztencia, a hiperinzulinizmus és a magas szervezetszintű gyulladás 

nagyban megnöveli a mellrák kialakulásának a kockázatát (összefoglalja: 

Szendi, 2011). Ez hatásos megelőzési stratégia kidolgozását tenné lehetővé, ha a 

kockázati faktorok ismertek volnának.  

A mellrák említett kockázati tényezői természetesen nem alkalmazhatók 

automatikusan a BRCA mutációkra. Ha a BRCA mutációt hordozók 

kockázatcsökkentésére akarunk javaslatokat megfogalmazni, konkrétan ezt az 

alcsoportot kell megvizsgálnunk, vajon a mellrákban általában védőhatásúnak 

talált tényezők kockázatcsökkentők-e a BRCA mutációk esetében is.  

Hogy az életmódbeli tényezők befolyással vannak a BRCA mutációk 

penetranciájára, azt nem csak abból következtethetjük ki, hogy a mellrák 

halálozás a 20. század során radikálisan növekedett, hanem pl. abból is, hogy 

egy 15 éves intervallumot vizsgálva is arra következtettek, hogy rövid idő alatt 



is, a BRCA mutációt hordozóknál egyre korábban alakult ki a mellrák (Foulkes 

és mtsi., 2002). 

 

(forrás: Foulkes és mtsi., 2002) 

Litton és mtsi. (2012) BRCA mutációt hordozó első és második generációt 

hasonlított össze a diagnózis életkora szerint, és a fiatalabb generációnak 

átlagosan hat évvel korábbra esett a mellrák diagnózis. A jobb felderítés hatása 

nem kizárható, azonban nem magyarázza a 6 évvel korábbi diagnózist, továbbá 

az első generációban is megfigyelhető, hogy 1930-1939-es korosztálynak 

átlagosan öt évvel később diagnosztizáltak mellrákot a 1940-1949-es, és 15 

évvel később a 1960-1969 generációhoz képest. Narod és mtsi. (1993) vizsgálata 

szerint az 1930 előtt született BRCA mutációt hordozóknál átlagosan 14 évvel 

később diagnosztizáltak mellrákot, mint az 1930 után születettek esetében.  

 



 

(forrás: Narod és mtsi. 1993) 

A grafikonról az is leolvasható, hogy a korábban születettek közül 45 éves 

korban 20% betegedett meg mellrákban, míg a később születettek ebben az 

életkorban már 50%-ban mellrákosak voltak.  Számos vizsgálat megerősítette, 

hogy korosztályi hatásról van szó, minél fiatalabb a BRCA mutációt hordozók 

korosztálya, annál korábban alakul ki náluk mellrák (Narod, 2011).  

Ez egyértelműen arra mutat, hogy a 20. Század során megfigyelhető negatív 

életmódbeli változások jelentősen megnövelik a BRCA mutáció rákkeltő 

hatását.  

Koncentrálva a szigorúan csak a BRCA mutációval kapcsolatos életmód változó 

vizsgálatára, elsőként  King és munkatársai Askenazi zsidó nőkön végzett 

vizsgálatát érdemes idézni, akiknek a körében a BRCA1 és 2 gén veszélyes 

mutációi igen gyakoriak, a nők 1-2%-a hordozza (King és mtsi., 2003). 

A vizsgálatok azt igazolták, hogy az inségesebb időben születettek, akik fiatal 

korukban kevesebb kalóriát fogyasztottak és karcsúbbak voltak, azoknál életük 

során később alakult ki mellrák. Ugyanez volt érvényes a fiatal korukban 

intenzív sportot űzőkre is. 



 

(King és mtsi., 2003) 

Nkondjock és mtsi. (2006) BRCA1 és 2 mutációt hordozókat vizsgáltak a fizikai 

aktivitás és az energiafelvétel vonatkozásában, és a legnagyobb energiát 

felvevőknek 2.76-szor nagyobb volt a kockázatuk a mellrák kialakulására, mint 

a legkevesebbet fogyasztóknak. A 18 éves kortól jelentős súllyal gyarapodóknak 

4.6-szeres, a 30 éves koruk után elhízóknak 4.1-szeres mellrák kockázat volt 

kimutatható.  Más vizsgálat is összefüggést talált a túlsúly felszedés és a 

rákkockázat között. A 72 kg-os testsúlyt határvonalnak véve, a 72 kg-nál 

nehezebbeknek kétszeres mellrák kockázata volt a 72 kg-nál könnyebbekhez 

képest (Manders és mtsi., 2011). Kotsopoulos és mtsi. (2005) 50%-os mellrák 

kockázatcsökkenést mutattak ki BRCA mutációt hordozó, 18 és 30 éves koruk 

közt legalább 5 kg-ot leadók között.  

A 20. Század során a nyugati népesség folyamatosan egyre nagyobb arányban 

tulsúlyossá ill. elhízottá vált. A rákstatisztikák szerint a különféle rákok 

gyakorisága párhuzamosan nőtt a népesség hízásával. A mellrák és a fentiek 

alapján a BRCA mutációt hordozó, mellrák szempontjából fokozott kockázatnak 

kitett nők esetén a fizikai aktivitás, a csökkentett kalóriabevitel jelentősen 

csökkentheti a mellrák kialakulásának a kockázatát. A kockázat tovább 

csökkenthető  magas D-vitamin vérszinttel. 
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