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Az elmúlt hónapokban többször is olvashatott a hírekben a texturált mellimplanátumokról, 

mivel úgy tűnik, hogy az ilyen típusú implantátummal rendelkezőknél magasabb a 

kockázata az úgynevezett “mellimplantátumhoz köthető anaplasztikus nagysejtes 

limfóma” (Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma: BIA-ALCL) 

betegségnek. Ezúton szeretnék további információkat nyújtani Önnek, és megmutatni, 

hogy esetleg milyen további lépések szükségesek. 

 

Mi az a BIA-ALCL?  Olyan limfóma, mely az implantátum körül természetes módon 

kialakuló tokon belül fejlődik ki. (Limfóma esetén a  nyirokrendszer sejtjei, a limfociták 

rákos sejtekként kezdenek viselkedni. A limfómának több altípusa is ismert, de ezek nagy 

része jól gyógyítható.) A BIA-ALCL nagyon ritka betegség, ha pedig mégis bekövetkezik, 

nagyon jól kezehető a korai állapotaiban. Egészen mostanáig viszonylag kevéssé volt 

ismert, és nem számít emlőráknak. Körülbelül 35 millió implantátumot adtak el 1997 óta, 

és azóta kevesebb, mint 600 ilyen eset vált ismertté. 

 

Bizonyos implantátum-típusok jobban érintettek?  Számos mellimplantátumnak van 

texturált (azaz nem teljesen sima, hanem a jobb szöveti tapadás érdekében finom 

barázdákkal kialakított) felszíne, és ezeket világszerte használják a plasztikai sebészek. 

Csak a texturált implantoknál számoltak be BIA-ALCL kockázatról, az összes gyártó 

különféle implantátumai közül. Fontos tudni, hogy nem fordult elő igazolt BIA-ALCL eset 

sima felületű implantátumot viselő pácienseknél. Ennek okai egyelőre ismeretlenek. 

 

Az FDA adatai szerint a bejelentett 573 BIA-ALCL eset közül 481 fordult elő úgy, hogy a 

diagnózis időpontjában Allergan BioCell texturált implantátumot viselt a páciens. Az 

Allergan nemrégiben beszüntette ennek az implantátum-toknak a gyártását. 

 

Az egészségügyi hatóság azt akarja, hogy vetessem ki az implantátumaimat?  NEM, 

éppen ellenkezőleg. Konkrétan kijelentették, hogy a tünetmentes pácienseknél a texturált 

implantátumok eltávolítása vagy cseréje nem ajánlott vagy javasolt, a BIA-ALCL 

kockázatának alacsony mértéke miatt. 

 

Mennyire súlyos a BIA-ALCL?  Ha a BIA-ALCL-t korán diagnosztizálják és kezelik, 

általában gyógyítható. Az ismert 573 esetből 33 halálozás történt. Ezeket a halálozásokat 

a késedelmes diagnózis vagy a nem megfelelő kezelés okozta. Az előrehaladott BIA-ALCL 

megelőzésének egyetlen és legfontosabb módja a rendszeres kontroll és a korai 

felismerés.  

 

Milyen tünetekre kell figyelni?  A mellrákkal ellentétben a BIA-ALCL leggyakrabban az 

egyik mell megduzzadásával jelentkezik. A kevésbé gyakori tünetek közt szerepel a mell 

megkeményedése, szokatlanul nehezen múló bőrkiütés, vagy tapintható tömeg a mellben 

vagy a hónaljban – ezeket a tüneteket Ön is könnyen fel tudja ismerni. Ha bármelyiket 



tapasztalja magán, kérjen konzultációs időpontot, és esetleg további vizsgálatokat. 

Ultrahangos vizsgálattal észlelhető a folyadék jelenléte, és ha így van, ebből tűvel mintát 

lehet venni további elemzésre. Amennyiben a CD30 és ALK tesztek pozitívak, 

elképzelhető a BIA-ALCL jelenléte. Ha ezek a tesztek negatívak, a folyadékgyülem 

jóindulatúnak minősül. A jóindulatú folyadékgyülemek, más néven szerómák, nem 

szokatlanok a mellimplantátumok környékén. Fontos ezeket megkülönböztetni az ALCL-

re jellemző folyadékgyülemektől.  

 

Mi van akkor, ha BIA-ALCL-t állapítanak meg? A legtöbb betegnél a BIA-ALCL már 

pusztán műtéttel is gyógyítható – el kell távolítani a texturált implantátumot és a tokot. Más 

szakorvosokkal is ajánlatos lehet konzultálni, de a legtöbb estben nincs szükség 

besugárzásra vagy kemoterápiára.   

 

Mi van akkor, ha nincsenek tüneteim? Tudomásunk szerint nincs olyan orvosi testület 

vagy egészségügyi hatóság, amely ilyen esetben javasolná a texturált implantátum 

eltávolítását. Ha azonban bármelyik fent felsorolt tünet jelentkezik, azonnal kérjen 

vizsgálatot.  

 

Továbbra is ellenőriztesse rendszeresen mellimplantátumait, nagyjából évente. Ilyen 

ellenőrzésre bármikor bejelentkezhet. 

 

Ha további kérdései vannak, forduljon bizalommal orvosához. 
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