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A KÉZIRATOK ELKÜLDÉSE  A kéziratok teljes anyagát ábrákkal, táblázatokkal együtt, 
oldalszámozva, egy példányban és lemezen vagy elektronikus formában (e-posta) a fő szer-
kesz tő címére (Prof. Dr. Rigó János, Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szülészeti és Nőgyó-
gyá sza ti Klinika, 1088 Budapest, Baross u. 27.; e-posta: rigo.janos@noi1.sote.hu) kérjük 
küldeni a kísérő levéllel együtt. 

KÍSÉRÔ LEVÉL  A kísérő levél tartalmazza a szerzők nevét, a közlemény címét és a le ve-
le ző szerző adatait (név, munkahely, postacím, telefon, e-posta). A kí sé rő levél aláírásával a 
levelező szerző kijelenti, hogy a kézirat közlését a társ szer zők a kéziratban foglaltak szerint 
jóváhagyták, a szerzőséget vállalják, továbbá, hogy a „személyes közlésbe” (personal 
communication) az idézett szerző belegyezett, a köszönetnyilvánításban feltüntetett szemén-
lyek, szervezetek stb. arról tudnak, és nevük feltüntetéséhez hozzájárulnak. 

KÉZIRATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK  A kézirat formája feleljen 
meg az International Committe of Medical Journal Editors (ICMJE) által megfogalmazott 
– Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Ann Intern 
Med 1988;108:258–265, N Eng J Med 1991;324:424–428) – előírásoknak.

CÍMOLDAL  A címoldal tartalmazza a közlemény címét, a szerzők teljes nevét, a szer zők 
munkahelyét (az osztály vagy az intézet vezetőjének nevét nem kell külön megadni) és a 
levelező szerző elérhetőségét: munkahely, postacím, telefon, e-posta cím. Ha a közlemény 
valamilyen formában máshol már megjelent, arról a címoldalon nyilatkozni kell.  

ÖSSZEFOGLALÁS  Az eredeti közleményekhez mellékelni kell egy magyar nyelvű 
összefoglalót és 3–10 kulcsszót. A kulcsszavak le he tő leg az Index Medicus Medical 
Subjects Headingsben megadottaknak feleljenek meg. A továbbképző közleményekhez, 
különösen sorozatoknál, ez nem szükséges.   

A KÖZLEMÉNY TARTALMI RÉSZE  Az eredeti közleményeket hagyományos módon: 
bevezetés, anyag és módszer (vagy betegek és vizsgáló módszerek/kezelések stb.), ered-
mények, megbeszélés, irodalom, kell tagolni. Esetismertetésnél a közleményt bevezetés, 
esetismertetés, megbeszélés, valamint irodalom részekre bontsuk. Minden más esetben 
a közlemény felépítését a szerzők választják meg. Az irodalmi hivatkozások jegyzéke 
(„Irodalom”) azonban mindig a közlemény végére kerüljön.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  A megbeszélés után, az Irodalom rész elé írjuk. Formája 
nincs meghatározva. Köszönet csak annak mondható, aki abba beleegyezett.

IRODALOM  Az irodalmi hivatkozásokat az ICMJE előírásait követve írjuk. Az Irodalom 
részben csak a közleményben tárgyalt, említett irodalmi adatokat soroljuk fel, kivéve az 
összefoglaló közleményeket, amelyeknél „További irodalmi hivatkozások” alcím alatt 
nem idézett közlemények is felsorolhatók. Az irodalomjegyzékben minden nyomtatásban 
megjelent vagy megjelenő – már elfogadott – hivatkozást felsorolunk, a még el nem foga-
dott közleményeket és a személyes közléseket azonban nem. Az irodalmat a szövegben 
zárójelbe tett arab számokkal idézzük a hivatkozás elő for du lá sá nak sorrendjében és nem 
ábécé szerint. A szövegben a szerzők nevét dőlt betű vel írjuk, ilyenkor a hivatkozási szám 
a szerző neve után jön. Ha a szerző neve nem szerepel a mondatban, a hivatkozási számot 
a mondat vagy a vonatkozó rész végére írjuk. A hivatkozási számot csak akkor kell a 
pont után tenni, ha az irodalmi hivatkozás az egész bekezdésre vonatkozik. Az irodalmi 
adatokat az Irodalom részben az idézés sorrendjében és nem ábécébesorolásban írjuk az 
alábbiak szerint:

FOLYÓIRAT ÉS KÜLÖNSZÁM  Hat szerzőig lehetőleg minden nevet soroljunk fel, hét vagy 
több szerző esetén csak az első hatot, utána „és mtsai”, idegen nyelvű közleményeknél „et 
al.” következik. A folyóiratok adatainak jelölésénél az első szám a folyóirat megjelenésé-
nek az évét, a második a kötetszámot, a harmadik pedig a „tól–ig” oldalszámokat jelöli; 
ezeket egymáshoz zárva – szóköz nélkül – írjuk. Az egyszavas folyóiratok nevét teljesen ki 
kell írni, egyébként a folyóiratok nemzetközileg elfogadott, az Index Medicusban megadott 
rövidítéseit alkalmazzuk. A rövidítések jegyzékét az Index Medicus minden év januári szá-
mában közli, de ez a világhálón (http://www.nlm.nih.gov) is megtalálható. A folyóiratok 
neveinek rövidítése után pontot nem teszünk. 
IDEGEN NYELVŰ FOLYÓIRATOK 
Monaghan JM. The role of surgery in the management of granulosa cell tumours of the ovary. 
CME J Gynecol Oncol 1996;1:116–23.
Webb MJ, Symmonds RE. Site of recurrence of cervical cancer after radical hysterectomy. Am J 
Obstet Gynecol 1980;138:813–9.
Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, Dargent D, Ungár L, Póka R, et al. Surgical pathologic 
spread patterns of endometrial cancer. Cancer 1987;60:2035–9. 
Medeiros LR, Fachel JM, Garry R, Stein AT. Laparoscopy versus laparotomy in benign ovarian 
tumors. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004751.

A FOLYÓIRAT HONLAPJÁRÓL IDÉZETT KÖZLEMÉNYEK
Special Editorial. HPV vaccine:not immune to controversy. Doi:10.1016/j.ijgo.2008.01.009

HAZAI FOLYÓIRATOK 
Gáti I, Török M. Fülöp V, Kovács L, Pálfalvi L, Bősze P, és mtsai. Az elsődleges petefészek-
elégtelenség. Orv Hetil 2001;6:234–45.
Magrina JF. Bélsebészeti elemek a nőgyógyászati onkológiában. Magy Nőorv L 1995;58 
(suppl2):55–63.  

NINCS SZERZŐ
Cancer in South Africa [editorial] S Afr Med J 1994;84:15.

HIVATKOZÁS ÖSSZEFOGLALÁSRA (ABSTRACT) ÉS SZERKESZTŐI LEVELEKRE (LEVÉL A SZER

KESZ TŐ HÖZ)
De Chatel R, Sótonyi P. The role of DNA testing. [Abstract] Lancet 2002;112:33. 
Pál A. Vaginal infections. [Letter to the editor] Nature 2003;333:5.

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG VAGY SZERVEZET, MINT SZERZŐ 
EORTC Gynaecological Group. Taxol in ovarian canacer: phase III study. Eur J Gynaecol Oncol 
2001;89:56–78.

European Academy of Gynaecological Cancer, EAGC. Treatment guidelines for endometrial 
cancer. CME J Gynec Oncol 2004;2:199–223.
MEGJELENÉS ALATT ÁLLÓ, MÁR ELFOGADOTT KÖZLEMÉNYEK

A szerzőket, a címet és a folyóiratot a fentiek szerint írjuk, de a hivatkozás végére „meg-
jelenés alatt”, idegen nyelvű folyóiratokban „in press” megjelölést kell tenni. Ha a megje-
lenés éve már ismert, azt is kiírjuk. 
Eckhardt S. Current trends in breast cancer chemotherapy. Eur J Cancer 2004 (in press).
Artner A, Szalay K. Az ultrahang szerepe a méhtestrák kiterjedésének megállapításában. Nőgyógy 
Onkol 2007 (megjelenés alatt).

KÖNYV ÉS KÖNYVFEJEZETEK  Az ICMJE a könyvekre és a könyvfejezetekre való hivat-
kozást is szabályozza.  
KÖNYVEK
László J, Gaál M. Nőgyógyászati patológia. 2. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó; 1976. 
(Ha az oldalszámot is jelöljük: 1976:33–53.)
Bősze P. Endometrial cancer. 1st ed. Paris: Elsevier; 2003.

KÖNYVFEJEZETEK
Bősze P. A petefészekrák kezelése. In: Gáti I., szerk. A szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdé-
sei. 2. kiadás. Budapest: OTKI; 1980. (Ha az oldalszámot is megadjuk: 1980:45–67.)
Allen H. Surgical elements in gynecologic oncology. In: Allen H, Höckel M, Hacker N., editors.* 
Gynecologic Surgery. 2nd ed. Budapest:** Primed-X Press; 2004:22–43.
* Az editors helyett eds. rövidítés is alkalmazható.
** Néha az ország megjelölésére is szükség lehet, pl. Oxford, England.

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI
Kimura J, Shibasaki H., editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of 
the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, 
Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

SZABADALOM
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for proce-
dures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.

ÉRTEKEZÉS
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. 
Louis (MO): Washington Univ.; 1995. 
SZÓTÁR
Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119–20. 

ELEKTRONIKUS SZAKLAP  Egyre gyakrabban hivatkozunk elektronikus szaklapokra. Ezek 
írás módja messze menően nem egységes a különböző folyóiratokban. 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 
Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.htm.
Megjegyzés: Az elektronikus szaklapok idézésénél mindig adjuk meg az elektronikus forrás for-
máját (type of medium) – például: serial online, computer program, CD-ROM, monograph online 
stb. –, a honlapi megjelenésének időpontját (ha lehetséges), továbbá, hogy hol található az idézett 
irodalom, ezt az URL (uniform resorce locator) betűszóval jelezzük, és azt az időpontot, amikor 
megnéztük a közleményt, összefoglalót stb.
Tóth A. [...] CANCER [monograph online] 1997;79:3–23. Available from URL: http:// www.
interscience.wiley.com/cancer [accessed Dec 1, 1998].
Magyarul ez a hivatkozási forma egységesen még nem fogalmazódott meg. Az „Available 
from” helyett nyugodtan írhatjuk, hogy „megtalálható” (Megtalálható: az URL: http:// www.
interscience.wiley.com/cancer), az „accessed” helyett pedig, hogy „a letöltés ideje” (a letöltés 
ideje: 1998. dec. 1.). Az honlapi közleményre hivatkozást akkor is meg kell tartani, ha időközben 
a nyomtatott változat is megjelent.

TÁBLÁZATOK  A szövegben a táblázatok számozását megjelenésük sorrendjében, zárójel-
be tett arab számokkal írjuk dőlt betűvel (1. táblázat). A táblázatokat, a táblázat felett meg-
számozva külön oldalon vagy a dolgozat végén kérjük. A számozás után a táblázat címe 
következik. A táblázat alá rövid magyarázó szöveg írható. Ide írjuk megfelelő jelöléssel a 
táblázatban előforduló rövidítések magyarázatát is. Más szerzőktől átvett táblázatok csak 
az eredeti szerzők vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélyével idézhetők.
ÁBRÁK  Mindig az eredeti ábrákat, fényképeket kell beküldeni, lehetőleg elektronikus 
formában lemezen vagy villanypostán. A szövegben az ábrák számozását megjelenésük 
sorrendjében, zárójelbe tett arab számokkal írjuk dőlt betűvel (2. ábra). Az ábrák számo-
zása és iránya egyértelmű legyen. Az ábraaláírások egyértelműek legyenek, ebben az ábrán 
használt jelzések magyarázatát is adjuk meg. Más szerzőktől vett ábrák csak az eredeti 
szerzők vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélyével idézhetők. A beküldött ábrákat 
csak a szerzők külön kérésére küldjük vissza.
MÉRTÉKEGYSÉG  A hosszméretet, magasságot, súlyt és térfogatot méterrendsze-
rű egységekben (méter, kilogramm, liter vagy ezek tizedes egységei) adjuk meg. 
A hő mér sék let jelölésére Celsius-fokot (°C) használunk, a vérnyomást higanymilli-
méterben (Hgmm) fejezzük ki. A vérkép, vérkémiai vizsgálatok eredményeit mé ter-
rend sze rű SI-egységekben adjuk meg. 
RÖVIDÍTÉSEK  A rövidítéseket lehetőleg kerüljük, legfeljebb csak az általánosan elfo-
gadottakat alkalmazzuk. A rövidítéseket a szövegben először jelentésük teljes kiírása után 
zárójelben adjuk meg, és csak ezután írjuk önállóan.

NYELVI ELKÖTELEZETTSÉG, HELYESÍRÁS   A Nőgyógyászati Onkológia – szakmai 
feladatai mellett – a magyarítást is célul tűzte ki, a magyar orvosi nyelv művelésére köte-
lezte el magát. Következésképpen kérjük a szerzőket, hogy törekedjenek a magyar orvosi 
kifejezések használatára, az idegen kifejezéseket lehetőleg kerüljék. Az orvosi kifejezések 
magyarítása kívánatos. Nem magyar eredetű szavakat az eredeti (a forrásnyelv szerinti) 
formában írják. Magyarosan csak a köznyelvben meghonosodott szakkifejezéseket írjuk. 
Egyazon közleményben következetesen kell alkalmazni a magyaros vagy a klasszikus 
írásmódot.
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NÔGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA

A Nőgyógyászati Onkológia című folyóiratot a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának hiva-
talos lapjaként hoztuk létre, azzal a céllal, hogy a nőorvosi daganatgyógyászatnak, mint a szü lé szet-nő-
gyó gyá szat önálló szakmájának hazánkban is tudományos szaklapot teremtsünk. Hasonló folyóiratok 
más országokban és nemzetközi szerkesztésben is már évtizedek óta léteznek, így a Nő gyó gyá szati 
Onkológia megjelentetése hiánypótló volt, a nemzetközi felzárkózást jelentette. Később ez a szaklap a 
Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaságnak is a hivatalos tudományos szakfolyóirata lett. 
A tudományos célkitűzések mellett a magyar orvosi nyelv művelése, jobbítása is a lap alapvető feladata.
A nőorvosi daganatgyógyászat (nőgyógyászati onkológia) a női nemi szervek, az emlők és a határte-
rületek daganatos megbetegedéseit, az ezekhez kapcsolódó általános, elméleti és gyakorlati kérdéseket 
foglalja magába. A Nőgyógyászati Onkológia is foglalkozik ezekkel, de tárgyalja a nő gyó gyá sza ti onko-
lógiát, mint szakmát, beleértve a szervezési, a képzési és az anyagi meggondolásokat is. 
A folyóirat eredeti összefoglaló és szerkesztőségi közleményeket, esetismertetéseket és beszámolókat 
közöl. Különös hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati képzésre. Orvostörténeti ismereteket ad 
annak tudatában, hogy nincs jelen és jövő a gyökerek ismerete nélkül. Társasági hírek, kritikák, meg-
emlékezések, események ismertetése és más hírmondás a folyóirat szerves részét képezik. Határterületi 
kérdések és betegtájékoztatók szintén a célkitűzések közé tartoznak. 
A felkért közlemények kivételével minden cikket két bíráló véleményez. Ennek alapján a Nő gyó gyá-
szati Onkológia is az ún. „bírálóan átnézett” (peer-review) folyóiratok közé tartozik. A bírálók javaslatot 
tesznek módosításokra és a közlemény elfogadására vagy elutasítására, amelyet a szerkesz tő ség messze-
menően figyelembe vesz. A bírálók személyét nem fedjük fel. A közleményekben megfogalmazott 
vélemények, javaslatok nem a szerkesztőség, hanem a szerzők véleményét, állásfoglalását tükrözik.



Nagy megtisztelés számomra, hogy a Magyar Nõgyógyász
Onkológusok Társaságának (MNOT) elnöke lehetek a Köz-
gyûlés debreceni kongresszusának 2013. évi választása alap-
ján. A megtisztelõ pozíciót 2015. november 6-án vettem át
Prof. Dr. Póka Róberttõl, folytatva azt a munkát, amit Prof.
Dr. Bõsze Péter indított el a Társaság megalapításával 1991-
ben.

A Társaság célja, hogy tagjainak szakmai tevékenységét elõse-
gítse, állást foglaljon a nõgyógyászati onkológiai ellátás irány-
elveit illetõen, és azokat országos szinten próbálja összehan-
golni. Fórumot teremtsen nemzetközi kapcsolatok létrehozá-
sára, elõsegítse a nõgyógyászati onkológia egyetemi, poszt-
graduális és nemzetközi szintû oktatását.

Feladatunk továbbá az egészségmegõrzés gyakorlati megvaló-
sítása, a közvélemény nõgyógyászati onkológiáról és az ellá-
tásról alkotott nézeteinek befolyásolása a tömegkommunikáci-
ós eszközök segítségével.

Az orvostudomány területén az utóbbi évtizedekben óriási fej-
lõdés eredményeként újabb szakterületek jelentkeztek önálló
diszciplínaként. Ennek köszönhetõen egyre nõ azoknak a be-
tegségeknek a száma, melyeket eredményesen gyógyítani és
megelõzni tudunk. Nem lebecsülendõ azoknak az új mûtéti el-

járásoknak, orvostechnikai eszközöknek, gyógyszeres kezelé-
seknek a száma, melyekkel a korábban gyógyíthatatlan beteg-
ségeknek gyógyíthatóvá váltak, a terápia eredményessége
sokat javult.

Az MNOT elnöki posztját betöltõ elõdeim, Prof. Dr. Bõsze Pé-
ter, Dr. Ungár László, Dr. Pálfalvi László, Prof. Dr. Póka Ró-
bert és Dr. Novák Zoltán eredményes közbenjárása sokat tet-
tek azért, hogy a sok egyeztetés és nehéz szülés után végleges-
sé váljon a Nõgyógyászati Onkológiai Sebészeti Szakvizsga
követelményrendszere és ezt el is fogadtassák az illetékes
egészségügyi hatóságokkal. Annak ellenére, hogy minden el-
képzelésünk nem valósult meg, nem lehetünk elégedetlenek a
végeredménnyel.

A nõgyógyászati daganatos betegek ellátásának javításában
mérföldkõnek számít a „Nõgyógyászati daganatsebészet szak-
orvosa” szakképesítés megszerzésének lehetõsége. Az elsõ
szakvizsgázók 2015-ben tettek eredményes vizsgát, azóta több
mint 20 fõ szerezte meg az új szakorvosi címet. Ezzel megte-
remtettük annak lehetõségét, hogy magasabb szinten, egysé-
ges szemlélettel, centrumokban történjen a rászorulók ellátása.
A jövõ orvosgenerációinak kifutási lehetõséget tudunk biztosí-
tani szakmai fejlõdésükhöz, nemzetközi szinten is elismert el-
méleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ szakembereket
tudunk képezni hazánknak.

Tisztelettel kérem a szülész–nõgyógyász társadalmat, az
MNOT tagságát, hogy támogassák törekvéseinket a minél
eredményesebb munkánk érdekében.

Köszönettel:

Prof. Dr. Gõcze Péter
az MNOT elnöke
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A Nõgyógyászati Onkológia jelen száma fontos gyakorlati je-
lentõségû közleményeket tartalmaz. Az utóbbi években hason-
ló tanulmányok nem jelentek meg a hazai szakmai folyóiratok-
ban, ezért hiánypótlóak.

A nõgyógyászati onkológiában a különbözõ képalkotó eljárá-
sok fontos szerepet játszanak a stádium meghatározásában,
a prognózis megállapításában, a terápia megválasztásában,
a kezelés hatékonyságának ellenõrzésében, és a betegek után-
követésében. Az összefoglaló közlemény kiváló segítséget
nyújt abban, hogy mikor, milyen célból, melyik képalkotó el-
járást alkalmazzuk.

Napjainkban a rosszindulatú nõgyógyászati daganatok és
a mélyen infiltráló endometriosis kezelése során gyakran
kényszerülünk kiterjesztett mûtét végzésére. A radikális mûtét
a kismedence anatómiájának alapos, részletes ismeretét igény-
li, különös tekintettel a kismedence vegetatív beidegzésének
neuroanatómiáját illetõen. Az áttekintõ közlemény az ún. ideg-
kímélõ mûtéti technikák alkalmazásához nyújt nélkülözhetet-
len segítséget. E mûtéti eljárás mellett jelentõsen csökken a
posztoperatív vizelet-, székletürítési rendellenesség gyakori-
sága és a szexuális életet kedvezõtlenül befolyásoló szövõd-
mények száma. Noha a radikális mûtét megfelelõ centrumban
végzendõ, az anatómiai ismeretek áttekintése valamennyi kis-

medencei mûtétet végzõ szülész-nõgyógyász számára hasz-
nos.

Érdekes problémakörrel foglalkozik az endometriosis és a
rosszindulatú daganatok összefüggéseivel foglalkozó tanul-
mány. Jelenlegi ismereteink alapján úgy tûnik, hogy az epi-
thelialis eredetû malignus petefészek-daganatok gyakorisága
növekszik az endometriosisban szenvedõ nõk között.

Bár csak néhány nõgyógyász végez emlõmûtétet, célszerû is-
mernünk az emlõrák sebészetében bekövetkezett jelentõs
szemléleti változásokat. A sebészi szél, a hónalji nyirokcsomó
eltávolítása, a neodjuváns kezelés sebészi vonatkozásai és a
„nem tapintható emlõtumorok” sebészeti kérdéseivel kapcso-
latban nyújt gyakorlati ismereteket az emlõrák sebészetével
foglalkozó közlemény.

A húgyvezetéket infiltráló endometriosis ritka kórkép, korai
felismerése kiemelkedõen fontos a késõi szövõdmények meg-
elõzése szempontjából. Az ureter falát beszûrõ endometriosis
ellátása nagy mûtéti tapasztalattal rendelkezõ operatõrt igé-
nyel. Késõi diagnózis esetén a vesét is elveszíthetjük. Mélyen
infiltráló endometriosisban szenvedõ beteg ellátása során
mindig gondoljunk az ureter esetleges érintettségére.

Végül szeretném felhívni a figyelmet az Orvosi nyelv címû ro-
vatban megjelenõ közleményre, mely az orvosi nyelvben
gyakran használatos idegen kifejezések magyarázatával és he-
lyesírásával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A közle-
mény elsõ része a Nõgyógyászati Onkológia elõzõ évfolyamá-
nak elsõ számában jelent meg, ennek folytatását olvashatja az
érdeklõdõ.

Prof. Dr. Rigó János Jr.
fõszerkesztõ
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Szatmári Erzsébet és munkatársai

� ÖSSZEFOGLALÁS

A nõgyógyászati daganatok képalkotó vizsgálatára számos le-
hetõség létezik, és a tudomány fejlõdésével a diagnosztikai
eszközök tárháza folyamatosan bõvül, azonban jelenleg nincs
olyan vizsgálati technika, amely egymagában minden igényt
kielégítene. A vizsgálati mód megválasztásában több tényezõ
is szerepet játszik, úgymint a daganat kiindulási helye és szö-
vettani típusa, a betegség stádiuma, illetve a beteg állapota.
A legalapvetõbb kérdés az, hogy optimális idõhatáron belül a
szükséges vizsgálati eszköz rendelkezésre áll-e, és amennyi-
ben nem, akkor milyen alternatív megoldások jönnek szóba.
Jelen közleményünkben a nõgyógyászati onkológiában rutin-
szerûen használt képalkotó eljárások tulajdonságait, használati
lehetõségeit foglaljuk össze, valamint áttekintjük a legújabb,
ígéretesnek tûnõ vizsgálati technikákat is. Közleményünk má-
sodik részében pedig azt fogjuk összefoglalni, hogy az eltérõ
nõgyógyászati tumorok vizsgálata során mikor, mely képalko-
tó eljárások használhatóak eredményesen, illetve javasoltak.

Kulcsszavak: képalkotó vizsgálat, diagnózis, nõgyógyászati
daganatok, utánkövetés

� SUMMARY

The aim of the authors is to review the characteristics of the
different imaging methods used in the management of
gynecologic tumors. The number of diagnostic tools is
increasing, however there is no single technique that fulfills all
the requierments. In the field of gynecologic oncology, the role
of imaging studies can be various, such as primary staging,
assessment of the prognosis, treatment planning, monitoring of
response to therapy and follow-up. In the first part of our
article we discuss what the strengthnesses and weaknesses of
the different imaging modalities are and when each should be
applied. In a second part, we are going to present the diagnostic

work-up of the different gynecologic tumors based on the
literature.

Keywords: imaging, diagnosis, gynecologic tumor, follow-up

RÖVIDÍTÉSEK
CT computed tomography
MR magnetic resonance
FIGO International Federation of Obstetrics and Gynecology
NCCN National Cancer Comprehensive Network
2D 2 dimension
3D 3 dimension
DWI-MR diffusion weighted imaging - magnetic resonance
DCE-MR dynamic contrast enhanced - magnetic resonance
CE-T1-FS contrast enhanced- axial T1- fat suppression
T2-w T2 weighted
PET positron emission tomography
PET/CT positron emission tomography/computed tomography
PET/MR positron emission tomography/magnectic resonance
ADC apparent diffusion coefficient
18F-FDG 2-[18F] fluoro-2-deoxi-D-glükóz
99mTc technécium-99
SPECT single photon emission computed tomography
SPECT/CT single photon emission computed tomography/computed

tomography
maxTD maximum tumor diameter
ADCmean mean apparent diffusion coefficient
TLG total lesion glycolysis
MTV metabolic tumor volume
SUVmax maximum standardized uptake value

� BEVEZETÉS

A nõgyógyászati daganatok stádiummeghatározása a FIGO
klasszifikációja szerint történik. A FIGO-féle stádiummegha-
tározás döntõen a beteg fizikális vizsgálatán alapszik, és elmé-
letileg nem veszi igénybe a modern képalkotó eljárásokat, így
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onkológiában I.
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olyan hátrányos helyzetû régiókban is használható, ahol nincs
CT- vagy MR-készülék. Ugyanakkor gyengesége, hogy csu-
pán a beteg fizikális vizsgálatán alapuló stádiummeghatározás
során nagy a tévesen megítélt, alá- vagy fölébecsült stádiumok
aránya (1, 2). Márpedig a pontos stádiummeghatározás alapve-
tõ feltétele a megfelelõ kezelési terv felállításának. Természe-
tesen a fejlett országokban rutinszerûen használják a különféle
képalkotó módszereket, és az NCCN ajánlások is javasolják
ezek használatát (3).

A primer stádiummeghatározáson kívûl egyéb célokból is
szükséges lehet a képalkotó vizsgálatok használata. A különfé-
le technikák alkalmazásával megítélhetõ a nyirokcsomóstátusz
és a várható prognózis, megtervezhetõ a sugárterápia, vizsgál-
ható a kezelésre adott válasz és a betegek utánkövetésében is
fontos szerepet játszanak a képalkotók.

� ULTRAHANGVIZSGÁLAT

A legkézenfekvõbb képalkotó módszer az ultrahangvizsgálat.
Gyorsaságán kívül további nagy elõnye, hogy veszélytelen és
nincs kontraindikációja. A 2D technikán kívûl a 3D technika is
egyre nagyobb teret hódít a tumordiagnosztikában. A nõgyó-
gyászati tumorok vizsgálata transvaginalis, transabdominalis
és akár transrectalis úton is elvégezhetõ (1, 4). A transrectalis
vizsgálat különösen a vérzékeny, fragilis cervicalis carcinoma
esetén lehet elõnyös, mert ezen a módon elkerülhetõ a daganat
megsértése és az ebbõl származó vérzés. Ultrahangvizsgálattal
jól vizsgálhatók az endometrium és a méhnyak elváltozásai,
valamint az adnexalis terimék, illetve tumoros folyamatok ese-
tén a szomszédos szervek és a nyirokcsomók érintettsége.
Összességében elmondható, hogy gyakorlott vizsgáló által az
ultrahanggal a kismedencei daganatok lokális kiterjedtsége na-
gyon jól megítélhetõ és az MRI-vel összevethetõ pontosságú
eredmény nyerhetõ (4, 5).

A daganatok erezettsége szintén vizsgálható 2D és 3D color
vagy power Doppler-technikával, de a nõgyógyászati tumorok
vizsgálatában vagy utánkövetésében ennek alkalmazhatósága
és hasznossága nem egyértelmû (6).

Viszonylag új típusa az ultrahangvizsgálatoknak az elaszto-
gráfia, melyet a nõgyógyászati onkológiában az emlõtumorok
vizsgálatára már rutinszerûen alkalmaznak. A kismedencei da-
ganatok diagnosztikájában még nem terjedt el használata, de
számos kutatás eredménye azt mutatja, hogy segítségével job-
ban elkülöníthetõk a benignus és malignus folyamatok, ponto-
sabban megítélhetõ a daganatok lokális kiterjedtsége, és adott
esetben a kezelésre adott válasz is nyomon követhetõ (7-9).

A nõgyógyászati daganatok utánkövetése nincs standardizál-
va. A tünetmentes betegek 6–12 havonta elvégzett kontroll CT
vagy MR vizsgálata nem növeli a túlélést. Az ultrahangvizsgá-
lattal és szükség szerint tumormarker-méréssel kiegészített kli-
nikai vizsgálat egy költséghatékony módja lehetne a tünetmen-
tes betegek utánkövetésének (10).

Az ultrahang további felhasználási lehetõségei közé tartozik a
célzott szövettani mintavétel. Ennek során freehand módszer-
rel vagy automata mintavételi eszközzel, transvaginalis vagy

transabdominalis úton core-biopsiát, vagy aspirációs citológiai
vizsgálatot lehet végezni. Ez a technika kiváltja a CT-vezérelt
mintavételeket. Recidíva gyanúja és ismeretlen eredetû kisme-
dencei tumor, illetve irrezekábilisnak imponáló tumor, vagy
inoperábilis beteg esetén neoadjuváns kezelés céljából
végezhetõ eljárás (4).

� COMPUTERTOMOGRAPHIA

A CT vizsgálat a legelterjedtebben használt képalkotó mód-
szer mind a primer stádiummeghatározás, mind az utánköve-
téses vizsgálatok során (3). A vizsgálati idõ még teljestest-le-
képezés esetén is maximum néhány percet vesz igénybe, szem-
ben az MR vizsgálattal, amely esetén egy hasi vagy kismeden-
cei vizsgálat is jóval hosszabb ideig, régiónként 20–30 percig
tart. Optimális képminõség nyerése céljából jódtartalmú kont-
rasztanyagot kapnak a betegek, azonban jóddal szembeni al-
lergia és jelentõsen beszûkült vesefunkció esetén kontraindi-
kált a kontrasztanyag alkalmazása.

A vizsgálat éles anatómiai ábrázolást ad a szervekrõl, de a
lágyszöveteken belüli differenciálóképessége alacsony, nem
ad eléggé kontrasztos képet az ép–tumoros szövethatárról, és
használatával olykor nehézségekbe ütközhet a mûtétet vagy
sugárkezelést követõ hegesedés elkülönítése egy esetleges ki-
újulástól. További hátránya a CT vizsgálatnak, hogy ionizáló
sugárzással jár. Az ismételt CT vizsgálatok jelentõsen növelik
az új daganatok kialakulásának kockázatát, emiatt fiatal bete-
geknél, vagy sorozatos utánkövetéses vizsgálatok során lehe-
tõleg MR, DWI-MR, PET/MR vizsgálat, esetleg alacsony
dózisú CT, vagy régióra célzott CT vizsgálat végzése javasolt
(11).

� MÁGNESES REZONANCIA VIZSGÁLAT

A CT vizsgálattal szemben az MR vizsgálat felbontóképessége
a lágy szöveteken belül nagyon jó, emiatt a kismedencei daga-
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1. ábra. Cervixcarcinoma (kereszt). a) T2-w sagittalis kép, b) CE-T1-FS
sagittalis kép, a tumor a kontrasztanyagot kevéssé halmozza, a cervix
mellsõ ajkát megvastagítja (a tumort a képeken a nyílhegyek jelölik), c)
diffúziósúlyozott mérés (b-érték: 800 s/mm2), d) ADC-érték:
0,72–0,81�10-3 mm2/s. A mûtét is igazolta a FIGO IB/1. stádiumot (dr.
Kalina Ildikó felvétele)



natok lokális kiterjedtségének megítélésére a legjobban alkal-
mazható, elsõként ajánlott képalkotó vizsgálat. A nõgyógyá-
szati tumor diagnosztikában általában a T2 súlyozott és a kont-
rasztanyagos felvételek használatosak (1a, 2a, 3a ábra). A ga-
dolíniummal szembeni ismert allergia abszolút, a jelentõsen
beszûkült vesefunkció a vizsgálat relatív kontraindikációját
képezi. Fémimplantátumok, protézisek, pacemaker viselése
esetén a natív MR vizsgálat sem végezhetõ el. Mivel nem jár

ionizáló sugárzással, kontrasztanyag nélkül a várandósság
alatt végezhetõ MR vizsgálat.

A benignus és malignus folyamatok jobb elkülönítésében se-
gíthetnek az újabb, úgynevezett funkcionális képalkotó vizs-
gálatok. Ezek közé tartozik a diffúziósúlyozott (DWI-MR /
diffusion weighted imaging MR) vizsgálat és a dinamikus MR
(DCE-MR / dynamic contrast enhanced MR) (3).

A diffúziós MR vizsgálat a víz diffúziós mozgásán alapszik,
így ebben az esetben nincs szükség kontrasztanyagra. Ismert,
hogy a sejtdús elváltozásokban a vízmolekulák diffúziós ké-
pessége alacsony (12). A kötött vízmolekulák miatt a diffúzió-
súlyozott MR-képeken a rosszindulatú daganatok általában
magas jelintenzitású elváltozásként jelennek meg (1c, 2c, 3c
ábra). A vizsgálat során mérésre kerül a becsült diffúziós koef-
ficiens értéke is (apparent diffusion coefficient / ADC) és errõl
egy ún. ADC térkép készül, melyen a tumoros szövetek a be-
szûkült diffúzió miatt sötét területként jelennek meg (1d, 2d,
3d ábra). A technika jellegébõl adódik, hogy a viszkózus – ke-
ratint, vért, mucint tartalmazó – benignus léziók (pl. haema-
tometra, endometrioma, teratoma), fibrosis vagy akár tuber-
culosis okozta elváltozások fals pozitív eredményt adhatnak.
Ugyanakkor jól differenciált tumorok, malignus cysticus da-
ganatok vagy necrosis esetén fals negatív lehet a lelet (12).

Dinamikus MR vizsgálat során a kontrasztanyag szövetekben
való megjelenesét, eloszlását vizsgáljuk az idõ függvényében,
ami a különféle patológiás folyamatok során jellegzetes dina-
mikát mutat (1b, 2b, 3b ábra).

� POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRAPHIA

A pozitronemissziós tomographia (PET) vizsgálat egy funkci-
onális képalkotó eljárás, mely a sejtek anyagcsere állapotáról
ad információt radioaktív nyomjelzõ vegyületek felhasználá-
sával. A leggyakrabban használat radiofarmakon a 2-[18F]-
fluoro-2-deoxi-D-glükóz (18F-FDG), ami egy metabolikusan
stabil cukoranalóg. A fokozott glükolitikus aktivitású sejtek-
ben felhalmozódik, majd lebomlás nélkül, a vesén keresztül
választódik ki, mely nem képes a nyomjelzõ molekulát reab-
szorbálni. Magas vércukorszint eseten a kompetetív gátlás mi-
att romlik a radiofarmakon sejtekbe történõ felvétele, ezért
ilyenkor, a fals negatív eredmény elkerülése céljából a vizsgá-
lat halasztása javasolt. Ennek elkerülése érdekében tanácsos,
hogy a vizsgálatra legalább 6 órás éhezést követõen, éhgyo-
morral kerüljön sor. Cukorbetegek vagy szteroid kezelésben
részesülõ betegek esetén a vizsgálatra nagyobb körültekintés-
sel érdemes felkészülni.

A magas metabolikus aktivitású szövetekben, így a rosszindu-
latú daganatokban is, a FDG felhalmozódik. A lelet kiértékelé-
sekor azonban figyelembe kell venni, hogy fiziológiás FDG-
halmozást mutathat számos szerv és szövet, úgymint az agy, a
myocardium, a vázizomzat, a máj és a lép, a csontvelõ, a bél-
traktus, a vese, az ureterek és a hólyag, a herék, az endomet-
rium (ösztrogén glikogénszintézist növelõ hatása), illetve fals
pozitív lehet a vizsgálati eredmény gyulladt szövetekben vagy
gyógyulási folyamatok helyén (pl. mûtét vagy irradiatio után
3-6 hónapig). Ezzel szemben cisztikus, mucinózus és nekro-
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2. ábra. Cervixcarcinoma (kereszt). a) T2-w sagittalis kép, b) CE-T1-FS
sagittalis kép, a tumor a hüvely falra borult, de azt nem infiltrálta (a tumort
a képeken a nyílhegyek jelölik), c) diffúziósúlyozott mérés (b-érték: 800
s/mm2), d) ADC-érték: 0,99�10-3 mm2/s. A mûtét is igazolta a FIGO IB/2.
stádiumot (dr. Kalina Ildikó felvétele)

3. ábra. Endometriumcarcinoma (kereszt), mely a méh izomzatának keve-
sebb, mint 50%-át szûri be. a) T2-w sagittalis kép, b) CE-T1-FS sagittalis
kép (a tumort a képeken a nyílhegyek jelölik), c) diffúziósúlyozott mérés
(b-érték: 800 s / mm2), d) ADC-érték: 0,56�10-3 mm2/s. A mûtét is igazol-
ta a FIGO I/A stádiumot (dr. Kalina Ildikó felvétele)



tikus léziók, illetve metabolikusan kevésbé aktív, jól differen-
ciált daganatok fals negatív képet adhatnak (13).

PET során teljestest-leképezés történik, azonban a vizsgálat az
anatómiai viszonyokról nem ad elegendõ információt (5b
ábra). A szervek érintettségének pontos megítélése céljából
CT vagy MR vizsgálattal egészíthetõ ki a PET vizsgálat (14).
A hibrid PET/CT vagy PET/MR vizsgálatok ötvözik a morfo-
lógiai és funkcionális képalkotás elõnyeit. A PET/CT klinikai
alkalmazása rutinszerûnek számít Magyarországon (4a-b, 5a,
6. ábra), de PET/MR vizsgálat egyelõre csak a Kaposvári
Egyetem PET Centrumában végezhetõ.

A nõgyógyászati onkológiában PET vizsgálat többnyire a nyi-
rokcsomó érintettség és az extrapelvicus terjedés megítélése
céljából történik. Ebben a tekintetben érzékenysége jobb, mint
az MR vagy a CT vizsgálaté, de nem 100%, ugyanis az 1 cm
alatti felbontása gyenge. Általában elmondható, hogy korai
stádiumú tumorok esetén a PET nem hatékony, mert észrevét-
len maradhat a daganat vagy a micrometastasist tartalmazó
nyirokcsomó (13). A szenzitivitás azonban a stádium elõreha-
ladtával javul. Szintén PET vizsgálat javasolt bizonytalan MR-
vagy CT-lelet esetén, illetve recidíva gyanúja esetén, amikor
az emelkedõ tumormarker ellenére negatív a CT- vagy az MR-
lelet. Mindezeken felül a PET/CT a sugárkezelés precízebb
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4a ábra: Fúziós PET-CT kép, azaz a PET-kamerával készült „izotópos”
kép és az együlésben készült natív CT-kép egymásra van vetítve, fuzionál-
va. Transzverzális metszet a kismedencérõl. Malignus cervixfolyamat lát-
ható rajta (nyíllal megjelölt piros folt középen). Körülötte a normál szöve-
tek, izmok lilás színûek. Ez azt jelzi, hogy ott „csak” normál szintû az
FDG-felvétel, így néznek ki a „normál” metabolikus aktivitású szövetek.
Kivéve a góc elõtt levõ nagyobb sárgáspirosas „folt”, ami nem más, mint a
húgyhólyag, pontosabban a benne levõ vizelet. De ez fiziológiás, ugyanis
az FDG jól kiválasztódik a vesében a vizelettel. Ebbõl viszont az is követ-
kezik, hogy ezzel a módszerrel a vese és a húgyhólyag daganatai nem iga-
zán vizsgálhatók, mert az amúgy is intenzíven dúsító vizelet elfedheti az
esetleges malignitást (dr. Szabó Péter felvétele)

4b ábra. Ugyanaz a beteg, ugyanúgy fúziós PET-CT kép, csak sagittalis
metszetben. Jól látszik a tumor craniocaudalis kiterjedése. Itt is megfigyel-
hetõ a tumor elõtt, az aktív vizeletet tartalmazó hólyag (dr. Szabó Péter fel-
vétele)

5a ábra. PET/CT fúziós transzverzális metszet. Szintén malignus cervix-
folyamat (középsõ piros folt). A két szélsõ piros folt metastaticus
parailiacalis nyirokcsomóknak felel meg (dr. Szabó Péter felvétele)

5b ábra. Ez a 5a képen szereplõ beteg teljestest-felvétele, de ez csak a PET
információkat tartalmazza (ún. MIP kép = maximum intensity projection).
Ez egy 3D-ben megforgatható felvétel egyébként, melyen lényegében az
összes PET információ rajta van, azonban itt CT nincs. Tájékozódásra na-
gyon jó, azonnal látható a daganat kiterjedése, a metastasisok elhelyezke-
dése, megoszlása. A fiziológiás vese és húgyhólyag, valamint agyi aktivi-
táson kívül jól láthatók az áttétes nyirokcsomók a hasban és a kismedencé-
ben, valamint egy helyen még a mellkasban (mediastinumban) is (dr. Sza-
bó Péter felvétele)



megtervezésére is jól használható. A besugárzási mezõ kijelö-
lése során a belek, vagy aktív csontvelõt tartalmazó területek
kikerülhetõek, ezáltal csökkenthetõ a sugártoxicitás. Ugyan-
akkor a FDG-halmozást mutató léziókra és nyirokcsomókra
nagyobb dózisú besugárzás adható, ami hatékonyabbá teszi a
kezelést (15).

PET vizsgálat Magyarországon a nõgyógyászati daganatok
közül csak emlõ- és méhnyakrák esetén finanszírozott társada-
lombiztosítási alapon. A vizsgálat elõtt kérelem benyújtása
szükséges a PET Várólista Bizottsághoz.

� LYMPHOSCINTIGRAPHIA

A képalkotó diagnosztikában a nyirokcsomók érintettségének
gyanúját a legrövidebb átmérõjükkel legalább 1 cm-es nagysá-
gú, kerekded nyirokcsomók keltik fel. A micrometastasisokat
tartalmazó, normál méretû nyirokcsomók többnyire nem ke-
rülnek diagnosztizálásra. Így egyrészt diagnosztikus, másrészt
terápiás okból vulva-, cervix- és endometriumcarcinoma ese-
tén a regionális nyirokcsomók eltávolítása a mûtét részét képe-
zi. Azonban korai stádiumú elváltozások esetén a nyirokcsomó
érintettség aránylag ritka és a radikálisan elvégzett rutin
lymphadenectomiák szükségtelenül növelhetik a mûtéti szö-
võdmények elõfordulását (pl. ér-, ideg-, uretersérülés, vérzés,
elhúzódó mûtét és gyógyulás, lymphoedema). A „túlkezelés”
vs. „aluldiagnosztizálás” dilemmáját az õrszem (sentinel)
nyirokcsomók szövettani vizsgálata oldhatja meg.

Lymphoscintigraphia és kék-festés segítségével meghatároz-
ható az õrszem nyirokcsomók elhelyezkedése. Az eljárás során
egy 99mTc-alapú nyomjelzõ vegyületet a lézió köré kell fecs-
kendezni, majd a mûtétet megelõzõen gamma-kamerás (planá-
ris vagy SPECT, SPECT/CT) vizsgálattal le kell írni a sentinel
nyirokcsomók pontos helyét (16). A mûtét alatt gamma-detek-
tor alkalmazásával az izotópot halmozó nyirokcsomók felke-
reshetõk, eltávolíthatók és intraoperatív fagyasztásos vizsgá-
latra küldhetõk. A vizsgálat opcionálisan kék-festékes (meti-
lén-kék, izoszulfán-kék) jelöléssel egészíthetõ ki, melynek so-
rán az õrszem nyirokcsomók 10–15 perc elteltével megfestõd-
nek. Amennyiben az intraoperatív szövettani gyorsvizsgálat
negatív eredményt ad, a radikális lymphadenectomiát nem

szükséges elvégezni. Azonban, ha a végleges szövettani ered-
mény mégis nyirokcsomó-érintettséget igazol, kiegészítõ
lymphadenectomia végzendõ.

Az õrszem nyirokcsomók vizsgálata a szeméremtest- és méh-
nyakdaganatok esetén széles körben elterjedt, standard eljárás-
nak számít. Endometriumcarcinoma esetén is egyre több he-
lyen elvégzik, de a módszer még nincs standardizálva, mert
még nem alakult ki egyetértés a nyomjelzõ molekula beadásá-
nak helyérõl, módjáról (17).

� FUNKCIONÁLIS BIOMARKEREK

A funkcionális képlakotó vizsgálatokkal együtt megjelentek a
diagnosztikában az ún. funkcionális biomarkerek. Ezek olyan
objektíven mérhetõ mennyiségi paraméterek, amelyek egy
konkrét tumoros folyamat jellegérõl, prognózisáról vagy a rák-
ellenes kezelésre adott válaszáról adhatnak információt.

Diffúziós MR vizsgálat esetében ilyen biomarkernek számít a
maxTD (maximum tumor diameter) vagy az ADCmean (mean
apparent diffusion coefficient), melyek magas, illetve ala-
csony értékei utalhatnak rosszabb prognózisra. 18F-FDG PET
vizsgálat kapcsán az emelkedett TLG (total lesion glycolysis),
MTV (metabolic tumor volume), és SUVmax (standardized
uptake volume) értékek jelentenek kedvezõtlen kimenetelt
(18).

A nõgyógyászati onkológiában egyelõre nincsenek meghatá-
rozva a különbözõ daganatokra jellemzõ SUVmax-értékek, rá-
adásul tumoros és egyéb, nem tumoros folyamatok (pl. gyulla-
dás) SUVmax-értékei átfedésben lehetnek. Emiatt ezek a bio-
markerek leginkább csak a terápiás válasz megítélésére hasz-
nálhatók. Ezzel együtt új prognosztikai faktornak is tekinthe-
tõk, mert a betegségmentes túlélés és a teljes túlélés idejével
összefüggést mutatnak. A klasszikus prognosztikai faktorok-
kal – FIGO stádium, nyirokcsomóstátusz, szövettani típus, dif-
ferenciáltság – való korrelálásuk nem egyértelmû, további
vizsgálatok szükségesek (18).

Említést érdemelnek még a leggyakrabban valamilyen rézizo-
tóppal (pl. 64Cu-ATSM) végzett PET/CT vizsgálatok, melyek
még csak kutatás szintjén, a tumorhypoxiát próbálják kimutat-
ni. A hypoxiás daganatsejtek kemo- és radioterápiával szem-
ben ellenállók. Ez rosszabb prognózist jelent, ugyanakkor az
ilyen daganatot hordozó betegek kezelése a jövõben kiegészít-
hetõ lenne a hypoxiás sejteket támadó új hatóanyagok (N-oxi-
dok, quinonok, fémkomplexek) adásával (19, 20).

Egy másik ígéretes eljárás a gadolíniumizotóp alapú, ún.
68Ga-NODAGA-RGD farmakonnal végzett PET/CT vizsgá-
lat. Ez a nyomjelzõ anyag az emelkedett a5b3- vagy a5b5-in-
tegrin-expressziót mutató tumorokban halmozódik fel. A ma-
gas a5ab3/5-integrin-expresszió összefüggést mutat az érúj-
donképzõdésre és áttétképzõdésre való hajlammal. Ennek je-
lentõsége pedig az, hogy már jelenleg is elõrehaladott vizsgá-
latok zajlanak a cilengitide nevû gyógyszer hatékonyságával
kapcsolatban, ami egy a5ab3/5-integrin-ellenes antitest és a
kemoradioterápiás kezelés kiegészítõjeként lenne használható
(19).
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6. ábra. Ugyancsak transzverzális fúziós PET-CT-kép. Látható, hogy a
kismedence jelentõs részét egy cystosus, de lágyrészeket is tartalmazó
terime tölti ki, ami egy kiterjedt ovariumneoplasmának felel meg (dr. Sza-
bó Péter felvétele)



� MEGBESZÉLÉS

A nõgyógyászati onkológiában a primer stádiummeghatáro-
zásra, a prognózis megítélésére, a kezelés megtervezésére, a
kezelésre adott válasz lemérésére és utánkövetésre használha-
tóak a különféle képalkotó eljárások. Az ultrahangvizsgálatok
jelenlegi fejlettségi szintjével optimális képminõség nyerhetõ
a kismedencei daganatok lokális kiterjedtségének megítélésé-
hez. Az extrapelvicus terjedés és a távoli áttétek megítélésére
elsõsorban a CT, MR és PET vizsgálatok alkalmasak. A primer
stádiummeghatározás és utánkövetés során a CT a leggyakrab-
ban használt képlakotó módszer, azonban a lágyszöveteken
belüli felbontóképessége alacsony, és sugárterheléssel jár.
A lágy szöveteken belüli jó differenciáló képessége miatt a
kismedencei daganatok diagnosztikájában az MR vizsgálat az
elsõként ajánlott képalkotó módszer. A jó- és rosszindulatú fo-
lyamatok vagy a hegesedés és kiújulás differenciáldiagnózisa
céljából funkcionális MR vizsgálatok is végezhetõek, úgymint
diffúzió-súlyozott MR, vagy dinamikus MR. PET vizsgálat
leginkább elõrehaladott stádiumban, valamint bizonytalan
MR/CT lelet esetén alkalmazható, illetve emelkedõ tumor-
markerszint esetén, ha más képalkotókkal a recidíva nem lát-
szik. Kismedencei áttétet adó, de ismeretlen kiindulási helyû
daganatok diagnosztizálása is indikációját képezi a PET vizs-
gálatnak, valamint nagyon jól használható a sugárkezelés meg-
tervezésében is. A képalkotó technikák a nyirokcsomó-érin-
tettség megítélésére csak korlátozott mértékben alkalmasak,
micrometastasis esetén a nyirokcsomó áttétek észrevétlenek
maradhatnak. A szükségtelenül elvégzett radikális lymph-
adenectomiák számát és az ebbõl származó szövõdmények
elõfordulását csökkenti a lymphoscintigraphia és az õrszem
nyirokcsomók szövettani vizsgálata, mely elsõsorban vulva-
és cervixcarcinoma esetén terjedt el a klinikai gyakorlatban, de
néhány helyen már endometriumcarcinoma esetén is elvégzik.
A funkcionális biomarkerek vizsgálatával több információ
nyerhetõ a daganatellenes kezelésre adott válaszról, a prognó-
zisról, illetve a célzott támadáspontú gyógyszeres kezelések
várható hatékonyságáról.
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� ÖSSZEFOGLALÁS

A korai cervicalis carcinomák, illetve a mélyen infiltráló
endometriosis sebészi kezelésében alkalmazott radikális mûté-
ti beavatkozások súlyos, elsõsorban vizeletürítési, székletürí-
tési és szexuális funkciót érintõ szövõdményekkel társulnak.
Ezek elõfordulási gyakoriságának csökkentése céljából több,
idegkímélõ mûtéti technika került kidolgozásra. Az elmúlt tíz
év irodalmi eredményei alapján megállapítható, hogy az ideg-
kímélõ mûtéti technikák alkalmazása az urinalis, colorectalis
és szexuális beidegzés megõrzése által a betegek posztoperatív
életminõsége szempontjából igen kedvezõ eredményû. Az
idegkímélõ beavatkozások gyakorlásának alapvetõ pillére a
kismedencei funkcionális anatómia ismerete. Célunk a kisme-
dencei neuroanatómia és az egyes idegfonatok funkciójának
ismertetése az idegkímélõ mûtéti technikát gyakorló munka-
csoportok tapasztalatai alapján.

Kulcsszavak: kismedencei vegetatív beidegzés, endometriosis,
idegkímélõ mûtéti technika

� SUMMARY

In case of the treatment of early stage cervix carcinomas and
deep infiltrating endometriosis the radical surgical method
leads to severe complications concerning urination, bowel
movement and sexual function. For the purpose to lower the
rate of these complications several nerve sparing surgical
approaches have been introduced. According to the surgical
results of the last ten years’ literature the practice of nerve
sparing technique results in a much better quality of life of
these patients concerning their uninary, colorectal and sexual
function. The basics for the practice of nerve sparing surgeries
is the knowledge of the functional anatomy of the pelvis. The
purpose with this article was to describe the neuroanatomy and
the function of the nerve fibes localized in the female pelvis,
by processing the experience of surgical teams practising
different nerve sparing techniques.

Keywords: vegetative innervation, endometriosis, nerve-
sparing surgery

� BEVEZETÉS

A kismedencei radikális sebészeti beavatkozások a korai
cervicalis carcinomák elsõ választandó terápiáját jelentik (1).
A mélyen infiltráló endometriosis operatív kezelésének célki-
tûzése a látható léziók teljes körû eradikálása, mely sok eset-
ben a cervicalis carcinomák mûtéteihez hasonló vagy akár azt
meghaladó radikalitást kíván (2). Mindkét esetben nagyon sok
fiatal nõbeteggel találkozunk, így a sikeres gyógyulás mellett
egyre nagyobb hangsúlyt kap a posztoperatív életminõség kér-
dése. Sajnos a radikális beavatkozások gyakran járnak a vege-
tatív beidegzés sérülésébõl adódóan súlyos urinalis, gastro-
intestinalis és szexuális funkciót érintõ szövõdményekkel
(3-5). Ezek megelõzése, a jobb posztoperatív életminõség biz-
tosítása érdekében idegkímélõ mûtéti technikát elõször cervi-
calis carcinomák kezelése kapcsán alkalmaztak (6).

A mélyen infiltráló endometriosis sebészete az elmúlt évtized-
ben ugrásszerû fejlõdésen ment keresztül. Mivel a betegség di-
agnózisa a tünetek jelentkezésétõl átlagosan 6–11 évet késik,
az operatõr a mûtét során igen gyakran elõrehaladott betegség-
stádiummal szembesül, és a léziók teljeskörû eltávolítása nagy
radikalitású beavatkozást tesz szükségessé (7). Ezért napjaink-
ban több endometriosissal foglalkozó munkacsoport is célul
tûzte ki a kismedencei neuroanatómia, különbözõ mûtéttechni-
kák részletes ismertetését az idegek megõrzése és az idegek
léziójából adódó súlyos posztoperatív szövõdmények megelõ-
zése céljából (4, 8-10). A kismedencei vegetatív beidegzés
anatómiai alapjainak összefoglalásával, illetve a képletek fel-
keresését és izolálását elõsegítõ preparálási technikák ismerte-
tésével kívánunk segítséget nyújtani a radikális mûtétet igény-
lõ fiatal nõbetegek jobb posztoperatív életminõségének bizto-
sításához.

� A KISMEDENCEI VEGETATÍV BEIDEGZÉS STRUKTÚRÁI

A kismedencei szervek vegetatív beidegzését a plexus
hypogastricus superior és inferior látja el. Elõbbi a plexus
aorticus abdominalis folytatásaként a promontorium elõtt száll
le, majd n. hypogastricus dexterre és sinisterre oszlik, és cau-
dal és lateral felé haladva sugárzik bele a plexus hypogastricus
inferiorba (1. ábra). A plexus hypogastricus inferior a meden-
cei zsigerektõl lateralisan helyezkedik el, a rectum, a cervix és
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a fornix vaginae magasságában húzódó sagittalis lemezként
(8).

A kismedencei szerveket ellátó szimpatikus perikarionok a ge-
rincvelõ Th10-L3 szegmentumaiban helyezkednek el, a para-
szimpatikus rostok az S2-4 szegmentumokból erednek.
A szimpatikus rostok a ggl. mesentericum inferiorban és a
plexus aorticus kis dúcaiban, a paraszimpatikus rostok pedig a
plexus hypogastricus inferiorban, illetve a zsigerek falában
kapcsolódnak át (4, 6, 9). A n. hypogastricus dexter és sinister
szimpatikus és szenzoros rostokat tartalmaz, ezek felelõsek a
húgyhólyag detrusor izomzatának relaxációjáért és a m.
sphincter urethrae kontrakciójáért (4, 9). Az S2-4-bõl eredõ
nn. splanchnici az elõzõekkel ellentétes irányban hatnak: a
detrusor kontrakciójával és az urethrasphincter relaxációjával
a hólyagürülésért felelõs paraszimpatikus ingert közvetítik, a

plexus hypogastricus inferiorba csatlakozásuk révén (4, 9). Is-
mert, hogy az abdominalis behatolásból végzett kismedencei
beavatkozások – idegsérülés esetén – elsõsorban a hólyagürü-
lés és a székletürítés zavarához vezetnek, míg a perianalis
behatolásból végzett, idegkíméletre nem törekvõ mûtétek a
sphincterbeidegzések sérülésével vizelet- és székletinkonti-
nenciát okozhatnak (8).

PLEXUS HYPOGASTRICUS SUPERIOR,
N. HYPOGASTRICUS DEXTER ET SINISTER

A plexus hypogastricus superior egy háromszög alakú fonat,
melynek oszlása a Waldeyer-féle praesacralis térben található,
a promontorium magassága alatt, a peritoneum által fedetten
(4, 10) (2. ábra). Ebbõl ered a n. hypogastricus dexter et sinis-
ter, melyek a mesorectum lateralis széle mentén haladnak lefe-
lé egy 8–10 cm-es szakaszon, majd az uretertõl caudalisan és
2–3 cm-re dorsalisan haladnak elõre a kétrétegû visceralis
fasciában és a lig. sacrouterinum lateralis szélébõl lépnek be a
parametrium állományába (4) (3. ábra).

Preparálási technika: Az ureter és az a. iliaca communis ke-
resztezõdésétõl 1–2 cm-re medial felé megnyitva a perito-
neumot, a plexus hypogastricus superior lateralis része látótér-
be hozható (4). A Waldeyer-féle praesacralis tér zsírszöveté-
ben distalis irányban haladó tompa preparálással a hypo-
gastricus idegeket a sacrum lateralis részén, az ureterek lefutá-
sától 5–20 mm-re caudalisan identifikálhatjuk (10, 11). A hy-
pogastricus idegek vizualizációja a jobb oldalon technikailag
könnyebb tekintettel a bal oldalon elhelyezkedõ sigmabélre és
a beleket kísérõ fiziológiás összenövésekre (4).

NN. SPLANCHNICI ÉS A MEDENCEFALI ANATÓMIAI
STRUKTÚRÁK

A foramina sacralia pelvina S2-4-es szegmentumaiból erednek
a paraszimpatikus beidegzést ellátó idegek, melyek a
Douglas-üreg legmélyebb pontjából körülbelül 2–4 cm-re
distalisan és lateralisan helyezkednek el (10, 12). Dorsalisan
erednek a rectalis nn. splanchnici, melyek a sacralis hypo-
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1. ábra.
(1) plexus hypogastricus superior
(2) bifurcatio aortae
(3) a. iliaca communis sinistra
(4) vena cava inferior

2. ábra.
(1) plexus hypogastricus superior
(2) promontorium
(3) az egymás meleltt futó a. et v. sacralis media

3. ábra.
(1) n. hypogastricus dexter



gastricus fasciát átfúrva anasztomizálnak a plexus hypogast-
ricus inferiorral a rectum szintjében; míg a vesicalis nn.
splanchinii ventralisabban erednek, vertikálisabb lefutást mu-
tatnak a sacralis hypogastricus fascia lateralis oldalán haladva,
majd ezek is anasztomizálnak a plexus hypogastricus inferior
vagina, illetve hólyag szintjében elhelyezkedõ részével (8).

Preparálási technika: A medialis pararectalis térbe a lig. latum
uteri hátsó lemezén keresztül juthatunk, majd a retrorectalis
térben laterocaudalis irányban folytatva a preparálást – követ-
ve a sacrum görbületét – a sacralis S2-4 paraszimpatikus
plexusok láthatóvá válnak (10).

PLEXUS HYPOGASTRICUS INFERIOR

A plexus hypogastricus inferior a n. hypogastricus dexter és
sinister szimpatikus, továbbá a nn. splanchnici pelvini para-
szimpatikus rostjainak anasztomózisából képzett, sagittalis
sûrû fonat, amely a vagina dorsolateralis és a rectum antero-
lateralis része között helyezkedik el, a rectalis lateralis szala-
goktól ventralisan és caudalisan (10, 11). Mérete körülbelül
15–20�10–20 mm-es, és keresztezi az a. és v. rectalis media
(11).

Preparálási technika: Idegkímélõ mûtéti technika alkalmazá-
sa esetén a sacroterin szalagok izolálását és az ureterek kipre-
parálását követõen, az uterust az isthmus magasságában ante-
rior irányba billentve a plexus az ureterekkel párhuzamos lefu-
tást mutatva látótérbe hozható (9). Sacrouterin szalag resectio
szükségessége esetén azt peritoneum borításától megszabadít-
va, az ideglefutást az elõzõekben ismertetett módon követve a
lateralis, nervosus állomány intaktsága biztosítható és Trimbos
és munkatársainak ajánlása szerint a medialis, fibrosus állo-
mány mentén a resectio biztonsággal elvégezhetõ (9) (4. ábra).

� TÁJANATÓMIA – AZ ANTERIOR, LATERALIS ÉS
POSTERIOR PARAMETRIUM ANATÓMIÁJA

Napjaink új nómenklatúrája anterior, lateralis és posterior
parametriumot különböztet meg. Az anterior parametrium a
vesicouterin és vesicocervicalis teret jelenti, mely a hólyag le-
preparálását követõen válik láthatóvá. Az ureter mediocrani-
alis és laterocaudalis részre osztja (11). A lateralis paramet-
rium a paravesicalis és pararectalis terek megnyitását követõen
válik láthatóvá. A lig. cardinale tartalmazza az uretertõl crania-
lisan elhelyezkedõ a. uterinát és az azt kísérõ v. uterina super-
ficialist. Az ettõl caudalisan elhelyezkedõ paracervix cranialis
és caudalis részre osztható: elõbbi lymphovascularis, utóbbi
neuralis elemeket tartalmaz, melyek között a határt a v. uterina
profunda képezi (11). A posterior parametrium további három
részre tagolható: cranialis (sacrouterin szalag), caudalis (recto-
vaginalis tér), továbbá lateralis rész (lateralis rectalis szala-
gok). A cranialis részt a cervix–isthmus határa és a sacrum
ventralis felszíne között húzódó sacrouterin szalag alkotja.
Caudalis része a rectovaginalis szalag, mely a hüvely dorsalis
és a rectum anterior falát köti össze, és mélységét tekintve egé-
szen a medencefenékig terjed. Lateralis részét a lateralis
rectalis szalagok adják, melyek a sacrum S2-4 közötti régiójá-
tól és a m. pyriformist és m. obturatort fedõ fasciájától a
rectum visceralis peritoneumáig és az ahhoz csatlakozó meso-
rectumig terjednek (11).

A Douglas legmélyebb pontjától 1–2 cm-re caudalisan helyez-
kednek el a lateralis rectalis szalagokban futó nn. splanchnici,
melyek 3–5 fonatból állnak és a nn. hypogastricikkel anasto-
mosist képezve képezik a plexus hypogastricus inferiort.

A plexus efferens rostjai három fonatba rendezõdnek: a medi-
alis, rectalis fonat az a. v. rectalissal a végbél felé halad, a
cranialis fonat a lig. cardinaléban – a lateralis parametrium
cranialis részében – haladva cervicalis és uterinaris efferen-
tációt biztosítja, az anterior fonat pedig caudalis irányú lefutás-
sal a hüvely és a hólyag, továbbá az anterior parametrium ve-
getatív beidegzéséért felelõs (6, 11).

� ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK BÉLRESECTIO
SZÜKSÉGESSÉGE ESETÉN

Mindkét oldali ureter biztos identifikálása után, a praesacralis
tér megnyitását követõen szisztematikusan felfelé haladva a
plexus mesentericus inferior felkereshetõ, egészen az a. me-
senterica inferior aortából történõ eredéséig (4, 10). A maga-
sabb régióban elhelyezkedõ szimpatikus idegek vizualizációja
DIE gastrointestinalis lokalizációja esetén nem kerülhetõ el,
hiszen bélresectio szükségessége esetén, az a. és v. mesen-
tericák ellátása elõtt, azok ventralis irányba történõ felszabadí-
tásával és mobilizálásával biztosítható a plexus mesentericus
inferior konzerválása (10).

Distalisabb bélresectio esetén, a belek teljes mobilizációja ér-
dekében a medialis (Okabayashi) és a lateralis (Latzko)
pararectalis tér feltárására van szükség. Az Okabayashi-tér
medialis határa a rectouterin szalag, lateralis határa a meso-
ureter, mely a Latzko-tér mediális határát képezi, lateralis szé-
le pedig az a. iliaca interna. A medialis pararectalis térbe a lig.
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4. ábra.
(1) plexus hypogastricus inferior sinister
(2) lig. sacrouterinum sinister



latum uteri hátsó lemezén keresztül juthatunk (10). Rectum-
resectio esetén a hypogastricus szimpatikus fonatok és az
ureterek vizualizációját követõen a mesorectum mentén az
Okabayashi-tér aljáig lefelé haladva, a plexus hypogastricus
rostjait a sacrouterin és a rectovaginalis szalagoktól leválaszt-
va, a bélresectio a hypogastricus idegek és a sacralis paraszim-
patikus plexusok megõrzése mellett biztonsággal elvégezhetõ.
Fontos, hogy a mesorectum lefogása a rectumhoz közel kell,
hogy történjék a hypogastricus idegek középsõ és disztális ré-
szének, illetve a lehetõ legtöbb paraszimpatikus ideg védelmé-
nek érdekében (10). Az említett anatómiai megfontolásokat fi-
gyelembe véve idegsérülés csupán az eltávolítandó bélszakasz
területén várható, így jelentõs rectalis denervációval nem kell
számolnunk (10).

� ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK A HÁTSÓ
PARAMETRIUM ÉRINTETTSÉGE ESETÉN

A lateralis és hátsó parametrium, a lig. cardinale, a lig. utero-
sacrale, a lig. rectovaginale, továbbá a lateralis rectalis szala-
gok érintettsége esetén az idegkímélõ technika kulcslépését
képezi a hypogastricus idegek plexus hypogastricussal történõ
anastomosisának identifikálása, mely a rectum anterolateralis
határán, a hátsó parametrium által fedetten keresendõ (10).
A lig. cardinale biztonságos resectiója elõtt az a. hypogastrica
ágainak, különös tekintettel az a. uterina identifikálása is szük-
séges (10). A hátsó parametrium szalagjainak dissectiójához
az ureter lateralis irányú mobilizálása szükséges. A sacrouterin
szalag resectiójának szükségessége esetén a plexus hypo-
gastricus vizualizációját követõen a szalag átvágása a medialis
szakaszon biztonsággal elvégezhetõ (9). Amennyiben a poste-
rior parametrium mélyebb régióját is érinti az endometriosis,
akkor a rectum medialis irányú és az inferior hypogastricus
plexus lateralis irányú mobilizációja által végezhetõ csak el a
léziók biztonságos resectiója (10). A rectalis lateralis szalagok
resectiója esetén figyelmet érdemel, hogy a rectum antero-
lateralis részéhez a sacralis paraszimpatikus rostok igen közel
futnak, így csak ezek, illetve a plexus hypogastricus inferior
rostjainak preparálását és látótérbe hozását követõen, a szala-
gok mediális irányba mozdítása mellett lehet az idegkímélõ
resectiót elvégezni (10). Amennyiben a rectovaginalis spatium
is érintett, annak biztonságos eltávolítsa érdekében a perito-
neum megnyitását követõen tompán laterocaudalis irányban
kell preparálnunk az uterosacralis szalag alatt, majd onnan mé-
lyen lateromedialis irányban haladva kell megkerülnünk az
endometrioticus csomót az ép perirectalis zsírszövetben halad-
va. Ekkor az eltávolításra kerülõ szövet csak a cervixhez és a
rectum anterior falához kapcsolódik, a cervixrõl óvatos intra-
fascialis preparálással leválásztható. Amennyiben hüvelyfali
infiltrációt is észlelünk, a csomó épben történõ eltávolítása
csupán hüvelyfali resectióval lehetséges (10).

Anterior parametrialis érintettség esetén további tompa prepa-
rálással látótérbe hozható a plexus hypogastricus inferior
distalis része, mely az uretertõl lateralisan és caudalisan he-
lyezkedik el. A vesicouterin szalag teljes átvágása csak ezt kö-
vetõen tekinthetõ biztonságosnak, melyhez az ureter hólyagig
történõ teljes preparálása és szabaddá tétele is szükséges (10).

� ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK MEDENCEFALI
INFILTRÁCIÓ ESETÉN

A nn. splanchnici, a n. ischiadicus és a n. pudendus infiltráció-
ja esetén a plexus sacralis látótérbe hozása érdekében a peri-
toneumot az uretertõl medialisan, a sacrouterin szalagtól late-
ralisan nyitjuk meg (13). Az Okabayashi-térben laterocaudalis
irányú tompa preparálással, a hypogastricus fascia megnyitá-
sát követõen a m. pyriformis felszínén a plexus sacralis S1
gyök látótérbe hozható, majd további distalis irányú prepará-
lással az S2-3 is kipreparálható (13). Az utóbbiakból kilépõ fi-
nom idegfonatok splanchnicus idegek, melyek kímélete a pa-
raszimpatikus beidegzés megõrzése érdekében kiemelt jelen-
tõségû (13). A distalis irányú preparálás során az a. hypo-
gastrica kisebb ágai és az a. obturatoria feláldozhatók, ugyan-
akkor különös figyelmet kell fordítani a glutealis és pudendalis
érképletek megõrzésére (11, 12). Amennyiben a n. pudendust
is érinti az infiltráció, esetenként a lig. sacrospinosum átvágása
is szükségessé válhat (11, 12).

Nem kétséges, hogy az idegkímélõ technika speciális eszköz-
igénye és az operatõr speciális képzettségének szükségessége
miatt nem lehet általános elvárás a magyar nõgyógyászati osz-
tályokon. Ugyanakkor a fiatal életkorban diagnosztizált cer-
vicalis carcinomák, illetve a mélyen infiltráló endometrio-
sisban szenvedõ fiatal nõbetegek emelkedõ száma miatt, e be-
tegek posztoperatív életminõségének optimalizálása céljából a
kismedencei neuroanatómiát részletesen ismerõ, idegkímélõ
mûtéti technikában jártas, megfelelõ felszereléssel rendelkezõ
centrumokra van szükség.
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� ÖSSZEFOGLALÁS

Az endometriosis a fogamzóképes korban lévõ nõk 10–15%-át
érinti, egy jóindulatú betegség, melyben endometriumszerû
szövet található a méh üregén kívül. Fõbb tünetei a krónikus
kismedencei fájdalom, a fájdalmas közösülés, a fájdalmas
menstruáció és a meddõség. Az endometriosis betegség egyes
tulajdonságai rosszindulatú sajátosságot mutatnak. Ezért vizs-
gálták összefüggését petefészekrák, emlõrák és méhtestrák,
valamint egyéb nem nõgyógyászati daganatok kialakulása kö-
zött. Valódi kapcsolatot azonban csak a petefészekrák bizo-
nyos formái esetében lehet kimutatni.

Kulcsszavak: malignus tumorok, endometriosis

� SUMMARY

Endometriosis affects 10-15% of women in the reproductive
age, it is a benign desease, when endometrial-like tissue is
outside the uterine cavity. It’s leading symptoms are chronic
pelvic pain, dyspareunia, dysmenorrhoea and infertility.
Certain features of endometriosis indicate malign distinctions.
Therefore was the connection between endometriosis and
ovarian-, endometrial-, and breast cancer widely investigated.
Detectable association can only be shown in some
hystologycal forms of ovarian tumor.

Keywords: malignant cancer, endometriosis

Az endometriosis egy jóindulatú nõgyógyászati elváltozás,
melyben endometriumszerû szövet található a méh üregén kí-
vül, elsõsorban a hashártyán vagy a petefészkekben. A fo-
gamzóképes korban lévõ nõk 10–15%-át érinti, vezetõ tünetei
közé tartozik a krónikus kismedencei fájdalom, a dyspareunia,
a dysmenorrhoea és az infertilitás (1). A krónikus kismedencei
fájdalommal vagy meddõsséggel küzdõ, reproduktív korban
lévõ nõk körülbelül 90%-a küzd valamilyen stádiumú endo-
metriosissal (2, 3). A betegek egy része tünetmentes, ezen felül
a betegség súlyossága nem korrelál a tünetek mértékével (4).
Az endometriosis kóreredetét tekintve számos lehetséges teó-
ria létezik, mint a retrográd menstruáció, a coeloma eredetû
sejtek metaplasiája, embrionális sejt maradványok, nyirok- és

vascularis dissemintatio, illetve iatrogén eredet, azonban leg-
valószínûbb, hogy az etiológiája multifaktoriális (5, 6).

Az endometriosisnak klinikailag három megjelenési formája
különíthetõ el. Peritonealis endometriosis esetében az
endometriumszerû szövet a kismedencei hashártyán vagy a pe-
tefészkek felszínén helyezkedik el. Másik formája az ovarialis
endometriosis, mely csokoládé-cysta formájában jelenik meg.
Ha a peritonealis felszín alatt 5 mm-t meghaladó melységben
infiltrál az endometrium-szerû szövet, mélyen infiltráló
endometriosisnak (DIE) nevezzük. Ha az endometriosis utóbb
említett formája zsír- és fibromuscularis szövettel keveredve a
végbél és a hüvely között helyezkedik el, rectovaginalis cso-
móról beszélünk (7). Jóllehet, az endometriosist egy jóindulatú
betegségnek tartjuk, mégis egyes tulajdonságai rosszindulatú
sajátosságot mutatnak. Mint például határokat nem respektáló
növekedési tendencia, fokozott érújdonképzõdés, apoptosissal
degenerálódó sejtek számának csökkenése, illetve a nemcsak
lokális, hanem ritkább esetben az extraperitonealis terjedés.
A malignus léziók tulajdonságaival ellentétben, azonban az
endometriosis nem mutat folyamatos proliferátiós hajlamot,
vagy katabolizmust, és ritkán halálos (8). Fontos kiemelni,
hogy az endometriosis egy gyulladásos folyamattal járó álla-
pot, mely fokozott kockázatot jelenthet rosszindulatú elválto-
zások kialakulásához. Molekuláris vizsgálatok bizonyították,
hogy endometriosisban szenvedõ nõk hasüregi folyadékában
macrophagok, gyulladásos citokinek, mint a TNFa, ILb, IL6
mennyisége emelkedett (9-11). Ezen citokinek szintjének szig-
nifikáns emelkedése volt megfigyelhetõ például epithelialis
petefészektumor sejtkultúrákban is (12).

Az ösztrogén jelenléte, fõleg bizonyos hiperösztrogén állapo-
tok, csökkent aromatázaktivitás és növekedett ösztradiol-
expresszió jelentõsen befolyásolja az ectopiás endometrioticus
szigetek proliferatív aktivitását, illetve a gyulladás által indu-
kált sejtproliferáció nagy kockázatot jelent az atípusos endo-
metriosis kialakulásában (13-15), mely szövettani tulajdonsá-
gait tekintve – mint a nagy hyperchromaticus sejtmag, meg-
növekedett sejtmag–citoplazma arány (16) – sem egyértelmû-
en benignus, sem malignus elváltozásnak tekinthetõ.

Egyes közlemények szerint az atípusos endometriosisból ki-
alakuló endometriosis-asszociált malignus elváltozások
(EAM) egy köztes állapot a rák kialakulása elõtt. Emellett,
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számos genetikai változás, mint az ugyanazon allélok hetero-
zigóta formájának elvesztése (loss of heterozygosity), PTEN
(Phosphatase and tensin homolog), ARID1A (AT-rich inter-
active domain-containing protein 1A), és p53 mutáció megta-
lálható mind az endometriosisban, mind az EAM-ben (17-19).

Az endometriosis asszociált malignus elváltozások körülbelül
80%-a az ovariumban található, míg 20% extragonadalis elhe-
lyezkedésû, mint például belek, rectovaginalis septum, hasfal,
pleura (20).

Az endometriosisban szenvedõ nõk között két-háromszor
gyakrabban fordulnak elõ epithelialis eredetû ovarialias rossz-
indulatú daganatok (3, 21).

A petefészekrák jár a legnagyobb mortalitással a nõgyógyá-
szati daganatos megbetegedések közül. Ennek oka, hogy a be-
tegség aszimptomatikus és korai stádiumban nehezen diag-
nosztizálható. Elõször 1925-ben Sampson és munkatársai ír-
tak a lehetõségrõl, hogy petefészekrák kialakulhat endomet-
riosisból (22).

Molekuláris és hisztopatológiai tulajdonságok alapján a pete-
fészekrákok öt fõ kategóriába csoportosíthatók: high-grade
serosus, endometrioid, világos sejtes, mucinosus és low-grade
serosus carcinomák. A leggyakoribb altípus a high-grade
serosus carcinoma (70%), endometrioid (10%) és a világos
sejtes (10%). Az endometrioid, illetve a világos sejtes car-
cinomák általában korai stádiumú betegségek, jól differenciál-
tak (23). Az endometriosis-asszociált malignus elváltozások
az utóbbi két szövettani alcsoportba tartoznak (24, 25).

Több tanulmány is igazolta, hogy endometrioid és világos sej-
tes carcinomás esetek megközelítõleg felében atípusos
endometriosis lézió is jelen volt a vizsgált személyekben.
Ogawa és munkatársai 127 petefészektumorban szenvedõ be-
teg esetében 37 betegnél diagnosztizáltak endometriosist is:
ezeknél a betegeknél 70%-ban igazolódott világos sejtes
carcinoma (70%), 43%-ban endometrioid carcinoma, 7%-ban
serosus adenocarcinoma, és egyetlen esetben sem igazolódott
mucinosus carcinoma. 33 esetben igazolódott hisztopatoló-
giailag típusos endometriosis, míg 29 esetben atípusos endo-
metriosis volt tapasztalható. (25 esetben mindkettõ jelen volt).
Típusos endometriosisból atípusossá történõ átalakulás 22
esetben volt jelen, míg atípusosból carcinomává történõ átala-
kulás 23 esetben. Egyetlen esetben figyeltek meg típusos
endometriosis–carcinoma átalakulást (26).

Összefoglalva, bizonyos endometriosisban szenvedõ betegek
esetén a hisztopatológiai átalakulás endometriosisból epithe-
lialis petefészektumorrá a következõ lépésekben írható le: (I)
típusos vagy atípusos endometriosis, (II) epithelialis pete-
fészektumor endometriosissal, (III) teljes átalakulás endomet-
rioid carcinomává (hormonális és gyulladásos folyamatok ha-
tására) vagy világos sejtes carcinomává (menstruációk, oxi-
datív stressz hatására kialakult akut gyulladásos folyamatok
hatására) (27).

Endometriosisban és EAM-ben szenvedõ pácienseknél szá-
mos kutatás vizsgálta a kockázati tényezõket. Kobayashi és
mtsai tanulmánya alapján az endometriosisos betegek petefé-
szek-daganatának kialakulásában mind az endometrioma mé-
rete, mint a postmenopausa állapot egymástól független pre-
diktív faktorként szerepelnek (28). Zanetta és mtsai kutatása
szerint kockázati tényezõ jelent EAM kialakulásában a
hiperösztrogén állapot, az obesitas, a méheltávolítás utáni hor-
monpótló kezelés (29). Más kutatások szerint azonban mind a
hormonális fogamzásgátlás, a terhesség, a hysterectomia, a pe-
tevezetõ lekötése csökkenti a petefészek-daganat kialakulásá-
nak kockázatát endometriosisban szenvedõ betegek esetében
(30, 31). Több munkacsoport is leírta, hogy azon petefészek-
rákban szenvedõ betegek, akiknél a rosszindulatú petefészek
folyamattal egyidõben endometriosist is diagnosztizáltak, be-
tegségük jobb prognozisú lett, mint az endometriosis nélküli
ovariumtumoros betegek esetében (27, 32, 33).

Más daganatos megbetegedések gyakoriságát is vizsgáltak
endometriosisban szenvedõ nõk esetében.

Endometriumcarcinoma kialakulásában kockázati tényezõt je-
lent a megnövekedett testtömegindex, a vérben keringõ magas
ösztrogénszint, az ovulációdiszfunkció, melyek közül számos
jelen lehet endometriosisban is (3, 34). Bár nagy összefogó ta-
nulmányok pozitív kapcsolatot véleményeztek az endometrio-
sis és az endometriumcarcinoma között, tekintettel arra, hogy
az endometriosisnak, illetve bizonyos nõgyógyászati rosszin-
dulatú folyamatoknak számos közös kockázati tényezõje van,
további vizsgálatok szükségesek a közös tényezõk kizárása
céljából.

Az emlõdaganat a leggyakrabban elõforduló nõgyógyászati
daganatos megbetegedés. Az endometriosisos betegek eltérõ
hormonális és gyulladásos miliõvel rendelkeznek, mely alapot
adott emlõdaganat elõfordulási gyakoriságának vizsgálatára
ezen betegek esetében. Kimutatták, hogy azoknál az endomet-
riosisos nõknél, akiket korábban meddõség miatt is kezeltek,
nagyobb eséllyel alakul ki jóindulatú emlõdaganat (35).

Mogensen és mtsai kutatásában endometriosis és emlõrák ki-
alakulásának kockázata között nem találtak összefüggést,
azonban azon nõk esetében, akiknél 50 éves kor után fedezték
fel az endometriosist az emlõrák kockázata növekedett (36).

Számos szerzõ vetette fel az endometriosis és egyéb nem nõ-
gyógyászati daganatok, mint melanoma, agy-, pajzsmirigy-,
vesetumor kapcsolatát, azonban további kutatások szüksége-
sek a probléma tisztázására (3).

Összességében elmondható, hogy valódi összefüggést endo-
metriosis és daganatos megbetegedések között csak petefé-
szekrák esetében találtunk. Az endometriosisban szenvedõ
nõk esetében két, háromszor nagyobb az epithelialis petefé-
szek-daganatok kialakulásának esélye, mint a normál populá-
cióban (21). Figyelembe véve az endometriosis fentebb emlí-
tett tulajdonságait, elengedhetetlen a páciens tájékoztatása az
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endometrioid, illetve világos sejtes petefészek-daganatok ki-
alakulásának fokozott kockázatáról.
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� ÖSSZEFOGLALÁS

Az emlõrák sebészi kezelésében a közelmúltban jelentõs vál-
tozások történtek. A mûtétek egyre kisebb kiterjedésûek, de
onkológiailag egyre hatásosabbak lettek. A szerzõ a legutolsó
St. Galleni állásfoglalás, az amerikai NCCN protokoll és az
Országos Onkológiai Intézet állásfoglalása alapján áttekinti a
legjelentõsebb változásokat a sebészi szél kérdése, az axilla
optimális ellátása, a neoadjuváns kezelés sebészi vonatkozá-
sai, a csak mammographiával kiszûrt, nem tapintható tumorok
sebészete, az in situ carcinoma sebészete, valamint a genetikai
szûrés – profilaktikus mastectomia témakörökben.

Kulcsszavak: emlõrák, emlõrák sebészete

� SUMMARY

In the last years important changes occurred in the surgical
treatment of breast cancer. The surgical interventions become
more limited but oncologically more effective. The author,
based on the St. Gallen consensus meeting, the NCCN protocol
and the protocol of the National Institute of Oncology, lists the
most important changes in subjects like: surgical margin,
management of the axilla, neodjuvant chemotherapy and
surgery, surgery of in situ carcinoma, and genetic testing-
prophylactic mastectomy.

Keywords: breast cancer, breast cancer surgery

� BEVEZETÉS

Az emlõrák sebészi kezelésében az elmúlt években számos
változás történt. Ha a fejlõdés folyamatát nézzük, és ezt a fo-
lyamatot egy mondatban szeretnénk összegezni, akkor megál-
lapítható, hogy: 1. a sebészi kezelés nem önálló kezelés, ha-
nem a multidiszciplináris kezelés része, és 2. a mûtétek radi-
kalitását illetõen folytatódik a már évtizedek óta tartó irányzat:
kevésbé kiterjedt mûtétek, onkológiai kompromisszumok nél-
kül.

A cikkben a következõ kérdésekben történt változásokat, illet-
ve a jelenlegi ajánlásokat kívánjuk áttekinteni:
� A sebészi szél kérdése.
� Az axilla optimális ellátása.

� A neoadjuváns kezelés sebészi vonatkozásai.
� A csak mammographiával kiszûrt, nem tapintható tumorok

sebészete.
� Az in situ carcinoma sebészete.
� Genetikai szûrés – profilaktikus mastectomia.

� TÖRTÉNET

Az orvosi irodalom egyik legrégibb írása, az Edwin Smith-rõl
elnevezett egyiptomi papirusz (i.e. 1600 évvel) sebészeti ré-
szében már foglalkozik az emlõrák kezelésével. Az ókorban
Alexandriai Leonides és Galenus excisióval majd felhevített
vassal történõ kauterisatióval gyógyították az emlõdaganato-
kat.

A 19. században Charles Moore írta le a tumor centrifugális
terjedését, illetve Samuel D. Gross végezte az elsõ axillaris
blockdissectiót. Az õ munkásságuk szolgáltatta az alapját a W.
S. Halsted által 1984-ben leírt radikális mastectomiának,
amely Az 1960-es évekig az emlõrák kezelésének alapját ké-
pezte. A mûtétet, ahogy az a sebészeti irodalomban gyakran
elõfordul, Halsteddel egyidõben mások is leírták, így a mûtét
elnevezése helyesen „Halsted–Meyer–Rotter”-mûtét lenne.
A mûtét során egy blockban eltávolításra került az emlõ, a m.
pectoralis major és minor, valamint a teljes axillaris nyirok-
csomóblock. A mûtét alapjául az ún. Halsted-féle tumorter-
jedési elvek szolgáltak, amelyek szerint a daganat centrifugáli-
san terjed, elõször a környéki nyirokcsomókba és csak késõbb
ad távoli áttéteket. A centrifugális tumorterjedési elmélet alap-
ján a vérárammal való daganaterjedésnek nincs jelentõsége.

A változás alapja tulajdonképpen egy bukás volt. A Halsted-
féle elvek alapján, a múlt század 60-as éveiben kísérletek tör-
téntek az ún. szupraradikális mûtétek bevezetésére. Dhal-
Iversen, Wangensteen és Urban nevéhez fûzõdik a Halsted-
féle radikális mastectomia kiegészítése a következõ nyirok-
csomó-stáció, a supraclavicularis és az a. mammaria interna
melletti nyirokcsomók eltávolításával. Az eredmény az lett,
hogy jelentõsen megnõtt a mûtét amúgy is nagy morbiditása,
az onkológiai eredmények pedig nem javultak.

Változás a múlt század 70-es éveiben következett be elsõsor-
ban az amerikai B. Fisher és a milánói U. Veronesi munkássá-
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ga nyomán. Megdõlt a centrifugális tumorterjedési elmélet, ki-
derült, hogy a vérárammal történõ tumorterjedésnek komoly
szerepe van, és hogy a beteg hosszú távú sorsát elsõsorban a tá-
voli áttétetek jelenléte vagy hiánya határozza meg. A távoli át-
tétek képzõdését pedig nem befolyásolja a lokális kezelés
radikalitása. Kiderült, hogy a lokális tumorkontroll az esetek
jelentõs részében elérhetõ a daganat kimetszésével (lump-
ectomia, tumorectomia) vagy egy emlõsector eltávolításával
(sectorectomia, quadrantectomia) és adjuváns sugárkezelés al-
kalmazásával. Így ezekben az esetekben elkerülhetõvé vált a
betegek számára igen nagy pszichés megterhelést jelentõ em-
lõeltávolítás.

A 90-es évekeig akár mastectomia, akár emlõmegtartó mûtét
történt, kötelezõ volt a teljes hónalji blockdissectio. Ekkor, el-
sõsorban A.E. Giuliano munkássága alapján újabb mérföldkõ-
höz érkezett az emlõrák sebészete: bevezették az õrszem nyi-
rokcsomó biopsia technikát (sentinel node biopsy). Ennek kö-
vetkeztében a mûtétek jelentõs részében elkerülhetõvé vált az
ugyancsak jelentõs morbiditással járó axillaris blockdissectio.

� A SEBÉSZI SZÉL KÉRDÉSE

Az utóbbi évek irodalma azt igazolta, hogy a sebészi szél kiter-
jesztése nem jár együtt a helyi kiújulások csökkenésével (1).
Sõt, a modern adjuváns kezelések – sugárkezelés, kemoterá-
pia, hormonkezelés, célzott daganatterápia – mellett a helyi da-
ganatkiújulások számának csökkenését figyelték meg, annak
ellenére, hogy a helyi kimetszés egyre kevésbé radikális. (Igen
érdekes adat továbbá az adjuváns kezelés hatásosságát illetõ-
en, hogy ha a mammographiát MR vizsgálattal egészítjük ki,
az az esetek bizonyos százalékában további kicsiny daganat-
gócokat fog leírni, megnövelve a mastectomiák számát. A csak
mammographia alapján mûtött betegeknél azonban, mint
láttuk, nem nõ a helyi kiújulások száma.)

Az ép szél kérdésében a legújabb ajánlások alapján a legna-
gyobb változás, hogy igazán nincs szükség milliméterekben
meghatározott ép szélre. Az új elv: „no ink on invasive tumor
or DCIS”. Vagyis ne legyen daganat vagy DCIS a tussal festett
szélben (2).

Amennyiben a sebészi szélben dagantsejtek találhatók foko-
zott a kiújulás veszélye ezért további kimetszés javasolt. En-
nek technikai kivitelezése a specimen jelölésen alapszik. A se-
bész a daganat eltávolításakor megjelöli a cranialis, lateralis és
medialis irányt. A patológus ezen jelölések alapján orientálni
tudja a preparátumot, és meg tudja adni az irányt, amerre eset-
leges további kimetszés szükséges. A gyakorlatban az angol-
szász kifejezések alapján történõ jelölés terjedt el. 3 különbözõ
hosszúságú fonaljelölést használunk – rövid (Short – superior),
hosszú (Long – lateral) és közepes (Medium – medial).

Az új ajánlás az ép szél kérdésében lényegesen befolyásolja a
kozmetikai eredményt. Jelentõsen csökken ugyanis az eltávo-
lított emlõszövet mennyisége. (Egyszerû matematika alapján,
ha a daganatot például egy 2 cm átmérõjû gömbnek képzeljük
el, d = 2 cm, és csak a daganatot távolítjuk el, akkor a gömb tér-
fogata 4,18 cm3, ha minden irányban 1 cm ép széllel távolítjuk
el akkor d = 4 cm, és a gömb térfogata 33,49 cm3 lesz!)

� AZ AXILLA OPTIMÁLIS ELLÁTÁSA: AZ AXILLARIS
BLOCKDISSECTIO (ABD) ÉS A SENTINEL
NYIROKCSOMÓ BIOPSIA (SLNB) KÉRDÉSE

A hónalji nyirokcsomó eltávolítás kérdésében is bámulatos
változások történtek a közelmúltban. Halsted óta a hónalji nyi-
rokcsomók ellátása szerves része volt az emlõrák sebészi keze-
lésének, hiszen a már említett centrifugális daganatterjedési
elv alapján ezek a nyirokcsomók képezték az elsõ nyirokcso-
mó-stációt. Az axilla teljes blockdissectiójának kuratív jelen-
tõséget tulajdonítottak. Már a 80-as években nyilvánvalóvá
vált, hogy a hónalj I. szintjének (az axilla alsó harmada, a m.
pectoralis minor szélétõl laterális területe a hónaljnak)
negatívitása esetén minimális az esélye a II. és a III. szint pozi-
tivitásának. Ekkor került bevezetésre Nottinghamben az akkor
mérföldkõnek számító „four nodes” – négy nyirokcsomó-tech-
nika, amely az õrszem nyirokcsomó biopsia elõfutárának te-
kinthetõ. Amennyiben az axilla alsó harmadából eltávolítottak
minimum 4 nyirokcsomót, és ezek szövettanilag negatívnak
bizonyultak, a teljes hónalji blockdissectiót elhagyták. A kö-
vetkezõ mérföldkõ a 90-es években a már említett õrszem nyi-
rokcsomó (sentinel node) biopsia bevezetése volt. Amennyi-
ben az õrszem nyirokcsomóban nem találtak daganatos áttétet
az ABD elhagyhatóvá vált. Pozitív esetben azonban a közel-
múltig kötelezõ volt legalább az I. és II. szint eltávolítása.
A metasztázis mérete is befolyásolta a döntést – ún. „izolált
tumorsejtek” esetén [az áttét mérete kisebb mint 0,2 mm
(pN0+)], illetve mikrometasztázisok esetén [az áttét 0,2–2 mm
(pN1mi)] az ABD szintén elhagyható volt.

Minden bizonnyal a 2013–15-ös évek ismét mérföldkõnek
fognak számítani az axilla optimális ellátásának tekintetében.
Több nagy vizsgálat alapján, az ACOSOG (American College
of Surgeons Oncology Group) Z0011, az EORTC (European
Organisation for Research and Treatment of Cancer)
AMAROS (After maping of the Axilla: Radiotherapy or
Surgery) és a magyar OTOASOR (Optimal Treatment of the
Axilla – Surgery or Radiotherapy?), bebizonyosodott, hogy
még ha egy vagy két makrometasztázis is igazolódik a SLNB
(sentinel lymph node biopsy) során, az ABD elhagyható. [Két
feltételnek azonban teljesülnie kell: 1. klinikailag és az ultra-
hangvizsgálat során a hónaljnak negatívnak kell lennie, 2. a
mûtétet követõen a hónaljat be kell sugarazni (3-6).]

A jelenleg a világban elfogadott két nagy emlõprotokoll, az
amerikai NCCN és az európai protokollnak számító Szent
Galleni Konszenzus Konferencia (St. Gallen International
Expert Consensus on the Primary Thereapy of Early Breast
Cancer 2015) úgy foglal állást, hogy klinikailag negatív axilla
esetén egy vagy két – makrometasztázist tartalmazó – õrszem
nyirokcsomó esetén a hónalj besugárzása hatásosan helyettesí-
ti az ABD-t, hosszú távon kevesebb mellékhatással (2, 7). Az
ajánlások ugyanakkor megjegyzik, hogy klinikailag tapintható
hónalji nyirokcsomó vagy ultrahanggal detektált nagyobb nyi-
rokcsomó esetén UH-vezérelt tûbiopsia javasolt. Amennyiben
ez áttétet igazol a mûtét során ABD végzendõ (1. ábra). Az
említett Szent Galleni kongresszus így fogalmaz: „Nagy be-
teganyagon vizsgálva az ALND (axillaris blockdissectio angol
rövidítése) elhagyása biztonságos 1 vagy 2 makrometasztati-
kus SLN (sentinel lymph node) -nél, igazolva a randomizált
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klinikai vizsgálatok (ACOSOG Z011, AMAROS) eredménye-
inek alkalmazhatóságát a legtöbb klinikailag nyirokcsomó-ne-
gatív T1 és T2 emlõrákos nõnél”.

Külön meg kell említeni az Országos Onkológiai Intézetben
történt, már említett OTOASOR vizsgálatot. 2019 beteget so-
roltak a vizsgálatba. A SLNB a betegek 98,4%-ában volt sike-
res. Ebbõl a szövettan 526 betegnél mutatott ki áttétet az õr-
szem nyirokcsomóban. Ezeket a betegeket két karra osztották.
Az egyik karon kiegészítõ ABD-t, a másik sugárkezelést vé-
geztek. 5,8 éves átlagkövetés után sem a hónalji recidívák ará-
nyában, sem a túlélésben nem volt statisztikailag szignifikáns
különbség a két betegcsoport között (6, 8).

DCIS (ductalis carcinoma in situ) esetén nem szükséges az õr-
szem nyirokcsomó biopsia. Amennyiben kiterjedt és magas
grádusú DCIS-rõl van szó, amely mastectomiát tesz szüksé-
gessé, az emlõeltávolítás során nem árt a SLNB elvégzése is,
mert ilyen esetekben magas az okkult invazív emlõrák elõfor-
dulása (csak a patológiai feldolgozásból derül ki). Ily módon a
beteget megkíméljük egy második mûtéttõl.

A SLNB-hoz alkalmazott jelölésnek két módszere van: a tech-
nécium (Tc99m) izotóp és a patent kék festék. A radioizotóp
jelölést elõzõ nap, a patent kék festést a mûtét elõtt végezzük.
Osztályunkon a legtöbb emlõsebészettel foglalkozó centrum-
hoz hasonlóan, kettõs jelölést végzünk, mert a két módszer
együttes alkalmazásának a legnagyobb a találati aránya.

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy jelenleg ABD java-
solt, ha aspirációs citológiával hónalji áttét igazolódott, min-
den ellenkezõ esetben a SLNB a gold standard eljárás. (Azon-
ban „panta rhei” – mondták a görögök, hogy mit hoz a jövõ?

Ma már vannak szakértõk, akik szerint klinikailag negatív
axilla esetén maga az õrszem nyirokcsomó biopsia is elhagy-
ható lenne. Meglátjuk...)

� A NEOADJUVÁNS KEZELÉS SEBÉSZI VONATKOZÁSAI

A primer szisztémás (neoadjuváns) kezelésnek két javallata
van. 1. Elõrehaladott – irrezekábilis daganatok esetén azokat
mûthetõvé teszi. 2. Olyan esetekben, ahol az emlõmegtartó
mûtét a daganat nagysága miatt nem lenne kivitelezhetõ. Itt az
ún. „down staging” (daganatkisebbítés) révén elkerülhetõ a
mastectomia. Külön meg kell említeni az emlõrák egy igen ag-
resszív formáját az ún. gyulladásos emlõrákot (mastitis car-
cinomatosa), ahol a kezelés elsõ lépése egyértelmûen a beve-
zetõ kemoterápia. Gyulladásos emlõrák esetén ugyanis nagy a
daganatszóródás veszélye, az esetek 80%-ában már van hónal-
ji áttét, és az esetek kb. 25%-ában már távoli metastasisok is
vannak.

Fontos megállapítás az új ajánlásokban, hogy jó regresszió
esetén (sikeres down staging) nem szükséges a daganat eredeti
méreteinek megfelelõ kimetszés (2). Az adjuváns kezelést
azonban a daganat eredeti méretének megfelelõen kell tervez-
ni. Fontos technikai részlet továbbá, hogy a neoadjuváns keze-
lés elõtt, vagy elején, ajánlott a daganat helyének fémklippel
történõ megjelölése. Ez segítséget nyújt a kimetszendõ terület
meghatározásában olyan esetekben, ahol a daganat a kezelés
hatására már nem látszik a kontroll mammographián.

Vitatott kérdés továbbá a sentinel nyirokcsó kérdése neoadju-
váns kemoterápia esetén. A kezelés elõtt végzet SLNB-nak na-
gyobb a találati aránya, azonban egy plusz mûtétet jelent a be-
tegnek. A neoadjuváns kezelés után, az emlõmûtéttel egy idõ-
ben végzett SLNB kisebb megterhelést jelent és a mai proto-
kollok szerint elfogadható eljárás (8). Megjegyzendõ, hogy ha
a szisztémás kezelés elõtt a hónaljban aspirációs citológiával
áttétet igazoltunk, a kezelést követõ mûtétkor ABD végzendõ
még akkor is, ha a neoadjuváns kezelés hatására az axilla klini-
kailag negatívvá vált.

� A CSAK MAMMOGRAPHIÁVAL KISZÛRT, NEM
TAPINTHATÓ TUMOROK SEBÉSZETE

A mammographiás szûrés elterjedésével megnõtt a kicsiny,
klinikailag nem tapintható daganatok észlelésének aránya.
A daganat tehát mûtét közben sem tapintható, a sebész mint
egy „vak repülésben” operál. Mûtét elõtt szükséges a daganat
megjelölése. Két módszer terjedt el: az ún. drótjelölés. amikor
egy vékony acéldrótot vezetnek a tumorba, vagy az izotóplo-
kalizálásra az ún. Roll technika (Radio Guided Occult Lession
Localisation). Kevés a két módszert összehasonlító tanulmány
de a publikációk egy része szerint a ROLL technika során ke-
vesebb a szövõdmény, és kevesebb emlõszövet kerül eltávolí-
tásra, ami jobb kozmetikai eredményt ad.

Ma azonban még a drótjelölés az elterjedtebb. Ezt a radiológus
végzi a mûtét elõtt. Ultrahanggal látható elváltozás esetén tör-
ténhet UH vezérelve, illetve ultrahanggal nem látható elválto-
zások esetén röntgenvezérlés alatt (sztereotaxiás jelölés). A je-
lölést követõen ismételt mammographia készül, a drót helyé-
nek pontos meghatározására. Ideális esetben a drótot átvezetik
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1. ábra. 1: vena axillaris, 2: thoracodorsalis köteg, 3: nervus thoracis
longus. 4: a latissimus dorsi izom széle, 5: a subcapsularis izom, 6: mell-
kasfal – bordák
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a kimetszendõ elváltozáson, annak a drótjelölés irányának el-
lentétes oldaláig (így a drót végét tapintva biztosan kimetsszük
az elváltozást) (2. ábra). A gyakorlatban hasznos – amennyi-
ben lehetséges saját gyakorlatunk is ez –, ha a jelöléskor az
operáló orvos is jelen van, így könnyebben tudja térben lokali-
zálni az eltávolítandó szövetrészt.

Igen kis tumorok esetén az intraoperatív szövettani vizsgálat
nem megbízható. Ilyenkor ún. specimen mammographiát ké-
szítünk. Kivitelezése hasonlóan az intraoperatív szövettani
vizsgálathoz mûtét közben történik. Az eltávolított szövetrészt
hasonlóan különbözõ hosszúságú fonalakkal jelöljük, mint az
a sebészi szél kérdése részben fentebb leírtuk, majd röntgen-
felvétel készül az excindatumról. Amennyiben az elváltozás
nincs egészében eltávolítva, a megadott irányba további kimet-
szést végzünk.

� AZ IN SITU CARCINOMA SEBÉSZETE

Az emlõ in situ carcinomáinak a kiindulás függvényében két
típusa van a ductalis carcinoma in situ (DCIS) és a lobularis
carcinoma in situ (LCIS). (Egyesek a Paget-kórt is ide sorol-
ják.) Igazán klinikai jelentõsége a DCIS-nak van. A 90-es
évektõl a DCIS gyakorisága 1%-ról 20%-ra nõt. Jogos a kér-
dés, hogy ez minek tulajdonítható? A mammographiás szûrés
elterjedésének vagy a daganat biológiájának megváltozásának,
vagy a patológusok szemléletváltozásának? Nehéz eldönteni.
A statisztikák 20 és 50% közé teszik azt az arányt amikor a
DCIS, hosszú távon – akár több mint 10 év alatt – invazív
daganattá alakul.

A DCIS kezelése ma sem egységes. Lévén, hogy az elváltozás
gyakran multicentrikus, a 90-es években egyértelmûen
mastectomiát ajánlottak gyakorlatilag minden ilyen esetben.
Nehéz volt elmagyarázni a betegnek, hogy egy rákmegelõzõ

állapot esetén miért kell az egész emlõt eltávolítani, amíg ko-
rai, de valódi rák esetén nem. Ma a döntési folyamatban sokan
használják segítségként a Van Nuys prognosztikus indexet (9).
Az index 4 tényezõt vesz figyelembe: az elváltozás méretét, a
kimetszés biztonsági szélét, a patológiai grade-t és a beteg
korát.

Index score 1 2 3

Méret (mm) 9<15 16–40 >40

Szél (mm) >10 1-9 <1

Patológiai
besorolás

Low grade,
necrosis nincs

Low grade,
necrosis van

High grade

Életkor (év) >60 40-60 40

A Van Nuys-index alapján kapunk egy számot, mely 4 és 12
között lehet. Ha az index 4–7, elég a széles kimetszés, 7–9 kö-
zött széles kimetszés és kiegészítõ sugárkezelés javasolt, 9–12
között pedig mastectomia.
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2. ábra. Nem tapintható daganat drótjelölést követõen – specimen-
mammographia

3. ábra. DCIS – mikromészcsoport
a mamographiás felvételen

4. ábra. Ugyanaz a mikromészcso-
port a drótjelölést követõ kontroll-
mammographián

5. ábra. Ugyanaz a mikromészcsoport a specimen-mammographián



A gyakorlatban a mammographiás felvételeken a DCIS leg-
gyakrabban mikromész csoportként (csoportokként) jelentke-
zik. Az elváltozás kimetszéséhez a nem tapintható kis emlõda-
ganatoknál leírt jelölés, és az eltávolított szövetrész intraope-
ratív specimen mammographiával történõ értékelése szüksé-
ges (3., 4. és 5. ábra).

� GENETIKAI SZÛRÉS – PROFILAKTIKUS MASTECTOMIA

Az emlõrákok kb. 10%-ért genetikai prediszpozíció felelõs.
Ma már ismerjük a két gént amelyek mutációja felelõs a famili-
árisan öröklõdõ emlõ és petefészekrákért. Ezek a BRCA1 (17.
kromoszóma) és a BRCA2 (13. kromoszóma) gének. BRCA-
szûrés pozitivitása esetén a statisztikák az emlõrák elõfordulá-
sának valószínûségét 50 és 80% között adják meg.

E gének vizsgálata ma már széles körben elérhetõ. A tesztelés-
nek azonban vannak dilemmái, különösen fiatal nõknél. Van-
nak betegek, akik igen nehezen tûrik a rossz eredményt. Meg-
nyugtató, ha a teszt eredménye negatív. De ha kimutatták a kó-
ros mutációt, jön a jogos kérdés: mit lehet tenni? A génmutáci-
ót nem tudjuk megváltoztatni. Marad a rendszeres ellenõrzés –
kiegészítve életmódi tanácsokkal? Esetleg profilaktikus emlõ-
eltávolítás? Esetleg valamilyen kemoprevenciós trial – pl.
Tamoxifen?

Az utóbbi években mind a betegek, mind az orvosok részérõl
nõtt a profilaktikus mastectomiának az elfogadása. Az elfoga-
dás növekedéséhez kétségkívül hozzájárult az együlésben vég-
zett emlõrekonstrukciók sikeressége és jó kozmetikai eredmé-
nyei.

Kétféle mûtét létezik: 1. subcutan mastectomia, amely során a
bõr és a bimbó megmarad, azonban csak az emlõállomány kb.
90%-a kerül eltávolításra; 2. a teljes mastectomia esetében az
emlõállomány kb. 95%-a kerül eltávolításra. Értelemszerûen a
subcutan mastectomiának jobb a kozmetikai eredménye. Tel-
jes mastectomia esetén is ma már az ún. „skin spearing” tech-
nikát alkalmazzuk, vagyis eltávolítjuk ugyan az areolát, de az
emlõ bõrének nagy része megmarad. Természetes az is, hogy a
teljes mastectomia profilaktikus hatása jobb mint a subcutan
emlõeltávolításáé. Arról is fel kell világosítani a beteget, hogy

még a kétoldali teljes emlõeltávolítás sem jelent 100%-os vé-
delmet. Irodalmi adatok alapján a profilaktikus mastectomia
csoportjában 90%-kal kevesebb emlõrák fordult elõ, mint a ha-
sonló kockázatnak kitett kontrollcsoportban (10). Ha az emlõ-
mûtétet profilaktikus kétoldali salpingo-oophorectomiával is
kiegészítik, a megelõzés aránya 95%-ra emelhetõ (11) (6.
ábra).

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a közelmúltban az em-
lõsebészet a technikai fejlõdésen túl szemléleti változáson is
átesett: általánosan elfogadottá vált a maximálisan tolerálható
kezelés helyett, a minimális, de hatásos kezelés elve. Csökkent
az eltávolított emlõszövet mennyisége úgy, hogy a helyi átté-
tek száma az utóbbi években nemhogy nõt volna, hanem csök-
kent. Kevesebb lett a teljes axillaris blockdissectiók száma. Az
onkoplasztikai sebészi elvek egyre szélesebb körû alkalmazá-
sa révén pedig javulnak a kozmetikai eredmények is, ezáltal
csökkentve a betegek pszichés megterhelését és javítva az
együttmûködési készségüket.
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6. ábra. BRC-pozitivitás miatt kétoldali subcutan mastectomián és egy
ülésben végzett implantátumbehelyezésen átesett beteg



� ÖSSZEFOGLALÁS

A húgyvezetéket infiltráló endometriosis a mélyen infiltráló
endometriosis ritka megjelenési formája, prevalenciája
0,08–1% közötti. A betegek körülbelül 50%-a teljes panasz-
mentességrõl, másik fele aspecifikus panaszokról számol be.
Bár a képalkotó diagnosztika igen hatékony mind a léziók lo-
kalizációjának és kiterjedésének, mind következményeinek
ábrázolásában, az ureter-endometriosis ritka elõfordulásának
és a specifikus tünetek hiányának köszönhetõen a betegség
gyakran igen késõi stádiumban kerül felismerésre. Ugyanak-
kor a korai diagnózis a betegek kilátásai szempontjából ki-
emelkedõ jelentõségû. Tanulmányunkban két, uretert infiltráló
endometriosisban szenvedõ, klinikánkon diagnosztizált és ke-
zelt beteg kórtörténetét követjük végig. Emellett az irodalom
áttekintése által célunk e ritka kórkép diagnosztikai algoritmu-
sának és kezelési lehetõségeinek ismertetése.

Kulcsszavak: ureter, mélyen infiltráló endometriosis, hydro-
nephrosis

� SUMMARY

Endometriosis infiltrating the ureter is a rare occurrence of
deep infiltrating endometriosis with a prevalence between
0.08–1%. About 50% of patients present no symptoms at all
and the other half of them have complaints not specific of the
disease. Even though we have very efficient diagnostic tools to
detect the localization and the extent of the disease and also to
determine the consequences, early diagnosis is difficult due to
the lack of specific symptoms. Therefore, endometriosis
infiltrating the ureter is often diagnosed in a late stadium of the
disease. However, early diagnosis is essential in favor of the
patients’ outcome. In our study our goal was to present two
cases of endometriosis infiltrating the ureter. These patients
were diagnosed and treated at our department and we wish to
present their case history. We also wish to show the

recommended diagnostic algorithm and treatment of ureteral
endometriosis by reviewing the current state of literature.

Keywords: ureter, deep infiltrating endometriosis, hydro-
nephrosis

� BEVEZETÉS

Az endometriosis a termékeny korú nõk körülbelül 3–10%-át
érintõ krónikus, ösztrogéndependens nõgyógyászati betegség
(1, 2). Megjelenési formái a petefészket érintõ endometriosis
(csokoládécysta, cysta endometrioides; angol irodalomban
„OMA”), a felszínes, hashártyán látható felrakódásokat képzõ
focii endometrioides (angol irodalomban „superficialis”), il-
letve legsúlyosabb megjelenési formája a mélyen infiltráló
endometriosis (angol irodalomban „DIE” – deep infiltrating
endometriosis) (3). Mélyen infiltráló endometriosis esetén a
méhnyálkahártyára jellemzõ mirigy- és stromaállomány proli-
ferációja a hashártyát infiltrálva felszínétõl minimum 5 mm-es
mélységet ér el, ezáltal nem expanzív, hanem a malignus daga-
natokhoz hasonló infiltratív, a szövethatárokat áttörõ növeke-
dési tendenciát mutat (3). DIE leggyakrabban a kismedence
hátsó részén helyezkedik el: a lig. sacrouterinumokat, a spa-
tium rectovaginalét, a hátsó hüvelyboltozatot, illetve a végbél
mellsõ falát infiltálja. Ugyanakkor a hátsó kismedencei régió-
kat érintõ csomók szekunder következményeként, illetve pri-
meren a húgyhólyagot és a húgyvezetéket érintõ DIE követ-
kezményeként számolnunk kell a mélyen infiltráló endomet-
riosis urológiai szervrendszert érintõ elõfordulásával is (1, 4).

A húgyutakat érintõ endometriosis (angol irodalomban „UTE”
– urinary tract endometriosis) elõfordulási gyakorisága
0,3–12% közötti (5). Az UTE leggyakorabban – az esetek
80–85%-ában – a húgyhólyagot érinti (2, 5). A húgyutakat
érintõ endometriosis második leggyakoribb elõfordulási for-
mája a húgyvezetéket érintõ DIE, melynek gyakorisága irodal-
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mi adatok alapján 0,08–0,1% közötti (5, 6). Az ureter endo-
metriosisa általában nem izoláltan fordul elõ, a spatium recto-
vaginalét érintõ hétszeres, a szigmabelet, illetve rectumot érin-
tõ DIE huszonkétszeres kockázatot jelent ureterérintettség elõ-
fordulására (5, 7). A húgyvezetéket érintõ DIE gyakrabban
fordul elõ a bal oldalon (az összes eset 64%-a), és prevalen-
ciája szoros összefüggést mutat a szintén bal oldali dominanci-
át mutató endometriomákével (az összes OMA 63%-a bal ol-
dali) (5, 8). Ez felvetheti közös etiológia jelenlétét (5, 8).
A húgyvezetéket érintõ DIE gyakrabban fordul elõ az ureter
disztális szakaszán és az esetek körülbelül 20%-ában mindkét
oldali ureter érintett (5). Szövettani vizsgálat alapján extrinsic
és intrinsic formát különböztetünk meg, melyek elõfordulási
aránya 4:1-hez. Az extrinsic ureter endometriosis az összes
eset 80%-a, ez esetben az endometriosis csomó az ureter körül
elhelyezkedõ kötöszövetet és a tunica adventitiát érinti.
Intrinsic ureter endometriosis esetén valódi infiltráció áll fenn.
Az infiltráció mélységének minimum kritériuma a lamina
muscularis érintettsége, azonban mélyebb infiltráció esetén a
lamina propria és az urothelium is érintett lehet, így elõfordul-
hat lumenbe terjedés is (5).

Az UTE és legfõképp az uretert érintõ DIE ritka és igen tünet-
szegény kórkép, a betegek panaszai leggyakrabban aspecifi-
kusak, sõt, a betegek körülbelül 50%-a teljes panaszmentes-
ségrõl számol be (5, 9, 10). Az obstrukció foka, illetve a tüne-
tek intenzitása között szintén nincs egyértelmû összefüggés,
amely tovább nehezíti a korai diagnózist és rontja a betegség
prognózisát (5). Obstrukciót okozó ureter endometriosis ese-
tén Seyam és mtsainak tanulmányában a betegek 91%-a szá-
molt be fájdalmas menstruációról és 68%-a szexuális élet kap-
csán jelentkezõ fájdalomról (10). Maccagnano és mtsai a mé-
lyen infiltráló endometriosis jelenléte és a menstruáció kap-
csán észlelt fájdalom súlyossága közötti direkt összefüggést
hangsúlyozzák (5). További nem specifikus tünetek a deréktá-
ji, illetve inguinalis régióra lokalizálódó fájdalom, a krónikus
kismedencei fájdalom, ritkán véres vizelet, illetve az újkeletû
magasvérnyomás-betegség (5).

Az uretert érintõ DIE a csomók növekedésének és a következ-
ményes fibrózisnak köszönhetõen ureterelzáródáshoz és
hydroureteronephrosishoz vezethet (5, 9, 10). Uretert érintõ
mélyen infilrtáló endometriosis esetén bekövetkezõ hydro-
nephrosis, irreverzibilis vesekárosodás prevalenciája az iro-
dalmi adatok alapján 3–43% közötti (5, 10).

Tekintettel az uretert érintõ DIE ritka elõfordulására, igen tü-
netszegény voltára, aspecifikus tüneteire és a kórkép korai di-
agnózis nélküli rossz prognózisára, célunk a betegségre törté-
nõ figyelemfelkeltés két, klinikánkon diagnosztizált és kezelt
beteg esetismertetésén keresztül.

� ESETISMERTETÉS

ELSÕ ESET

Elsõ betegünk anamnézisében laktózintolerancia, illetve más
intézetben végzett laparoscopos cystectomia szerepelt jobb ol-
dali csokoládécysta miatt. Kivizsgálása primer sterilitás miatt
2011-ben kezdõdött, ekkor partnere negatív andrológiai leleté-

nek birtokában, szintén más intézetben histerosalpingographia
(HSG) történt. A HSG a méh üregét épnek találta, mindkét ol-
dali petevezeték átjárható volt, de a jobb oldali petevezeték
lefutása kanyargósnak imponált.

Kivizsgálása klinikánkon 2012-ben, 31 éves korában kezdõ-
dött, krónikus kismedencei fájdalom, menstruáció kapcsán je-
lentkezõ, vizeletürítés során fokozódó fájdalom, illetve jobb
alhasban a beteg által tapintott rezisztencia miatt. Fizikális
vizsgálat során nyomásérzékenységet észleltünk a jobb adnex-
tájon. A vesetájak ütögetésre nem voltak érzékenyek. Az el-
végzett laboratóriumi vizsgálatok során érdemi eltérést nem
észleltünk, vesefunkciós értékei normális tartományban vol-
tak. A beteg a kivizsgálás során normotoniás volt. Az elvégzett
hasi ultrahangvizsgálat jobb oldali zsákvesét véleményezett,
ezért funkcionális veseszcintigráfiás vizsgálat történt. A szcin-
tigráfia során a jobb vese igen alacsony intenzitással, hydro-
nephroticus vetületben ábrázolódott, a jobb oldalon a paren-
chymás transzport extrém lassult, a szekréciós kapacitás nagy-
mértékben beszûkült volt. A bal vese ugyanakkor funkcionáli-
san épnek imponált. További képalkotó diagnosztika céljából
kontrasztanyagos hasi és kismedencei CT vizsgálatot is végez-
tünk, amely igazolta a jobb vese hydronephroticus degeneráci-
óját: extrém fokú üregrendszeri tágulatot véleményezett. A ké-
regállomány jelentõsen elkeskenyedett volt, kontrasztanyag
kiválasztás alig volt látható. A jobb oldali tágult ureter az
uterustest és méhnyak határáig volt követhetõ. A kismedencei
CT vizsgálat méhnyak területén egy 50 mm-es legnagyobb át-
mérõjû, szeptált, folyadékdenzitású cysticus képletet, illetve a
húgyhólyagban egy 30 mm-es alapon ülõ, a húgyhólyagba 15
mm-re bedomborodó légyrészképletet írt le, melyek egymástól
élesen nem voltak elválaszthatók. Tekintettel a húgyhólyag-
ban leírt képletre, urológiai konzílium és cystoscopia történt,
mely a húgyhólyag alapon, a jobb ureterszájadék mögött
elhelyezkedõ, bedomborodó, bullosus nyálkahártyával fedett,
endometriosisnak megfelelõ képletet véleményezett.

A fenti kivizsgálást követõen, a beteggel egyetértésben, részle-
tes, mindenre kiterjedõ tájékoztatást követõen a Semmelweis
Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján multidisz-
ciplináris laparoscopos mûtétet végeztünk, mely megerõsítette
a jobb oldali zsákvese preoperatív diagnózisát, továbbá húgy-
hólyagot, jobb uretert és spatium rectovaginalét érintõ mélyen
infiltráló endometriosist igazolt. Sebész bevonásával jobb ol-
dali nephrectomiát végeztünk, az intraabdominalis összenövé-
seket oldottuk, majd a húgyhólyagot érintõ DIE-t excindáltuk,
a húgyhólyag sebét 3-0-ás PDS tovafutó varratsorral láttuk el.
A varrat épségét patent-blue retrográd húgyhólyagfeltöltéssel
ellenõriztük. Majd a spatium rectovaginale csomóját excinál-
tuk, a peritonealis endometrioticus felrakódásokat vaporizál-
tuk. Zavartalan mûtétet követõen a beteg öt napig tehermente-
sítõ Foley-katétert viselt. A szövettani vizsgálat minden érin-
tett lokalizációban megerõsítette az endometriosis diagnózisát.

Zavartalan korai posztoperatív szakot követõen, a beteg gyer-
mekvállalási szándékára és a mûtét során észlelt IV. stádiumú
endometriosisra tekintettel a beteget meddõségi centrumba irá-
nyítottuk. Két sikertelen IVF-ET-t követõen a harmadik alka-
lommal dichorialis-diamnialis gemini terhesség fogant. Ter-
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hességének 29. hetében imminens panaszok miatt klinikai fel-
vétel történt, majd szteroid profilaxist követõen, tekintettel a
progressziót mutató méhszájstátuszra és mindkét magzat me-
dencevégû fekvésére, császármetszést végeztünk. A császár-
metszés kapcsán egy élõ, kora, 1190 gramos leány és egy élõ,
kora 1420 grammos fiúmagzat született. A beteg rendszeres
utánkövetése jelenleg is zajlik Klinikánk Endometriosis Am-
bulanciáján.

MÁSODIK ESET

Második betegünk távolabbi anamnézisében más intézetben
bal oldali csokoládécysta miatt végzett laparoscopos cystecto-
mia szerepel.

Kivizsgálása klinikánkon 2012-ben, a beteg 27 éves korában
kezdõdött, krónikus kismedencei fájdalom, menstruáció, illet-
ve szexuális élet kapcsán jelentkezõ fájdalom miatt. Véres
székletrõl, vizeletrõl, széklethabitus-változásról nem számolt
be. A fizikális vizsgálat során a bal oldali sacrouterin szalag tö-
mött és kifejezetten nyomásérzékeny, a méh mozgatásra szin-
tén érzékeny volt. Az adnexumok vetületében mindkét oldalon
diónyi rezisztenciát észlelünk. Hüvelyi ultrahangvizsgálat tör-
tént, amely mindkét petefészekben típusos endometriomát vé-
leményezett. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok érdemi
eltérést nem véleményeztek, a beteg vesefunkciós paraméterei
fiziológiás tartományban voltak.

Tekintettel a hátsó hüvelyboltozatban tapasztalt érzékenység-
re, hasi és kismedencei MR vizsgálat történt. A kismedencei
MR vizsgálat az ultrahang által mindkét petefészekben véle-
ményezett cystákon túl a spatium rectovaginalét és a szigma-
belet érintõ mélyen infiltráló endometriosist, a hasi MRI pedig
harmadfokú pyelontágulatot és hydrouretert véleményezett.
Az ureter húgyhólyagba történõ beszájadzása elõtt közvetlenül
egy 20 mm-es szakaszon jelentõs ureterszûkületet írt le. Tekin-
tettel a hydroureterre funkcionális veseszcintigráfiát végez-
tünk, mely a jobb oldalon 61%-os, a bal oldalon 39%-os vese-
funkciót véleményezett. Urológiai konzílium történt, amely
során dupla J katéter felhelyezése történt a bal ureterbe.

A fenti kivizsgálást és a beteg részletes, mindenre kiterjedõ tá-
jékoztatását követõen, vele egyetértésben – tekintettel az iga-
zolt, szigmabelet érintõ DIE-re, sebész és urológus bevonásá-
val multidiszciplináris laparoscopos mûtétet végeztünk. A mû-
tét során IV. stádiumú endometriosisnak megfelelõ klinikai
képet észleltünk. A korábbi képalkotó vizsgálatok által véle-
ményezett mindkét oldali petefészekcysta az ovariumok
intraoperatív vizsgálata során nem igazolódott Az összenövé-
sek oldását követõen a spatium rectovaginale és a húgyhólyag
mélyen infiltráló csomóját excindáltuk, a húgyhólyag nem
nyílt meg. A bal oldali lezárt, postakürtszerûen tágult peteve-
zetõt eltávolítottuk, a peritonealis endometrioticus felrakódá-
sokat vaporizáltuk. Majd az uretereket az a. uterinákkal törté-
nõ keresztezõdésükig kipreparáltuk, a jobb oldali ureter épnek
imponált. A bal oldali ureteren a preoperatív kivizsgálás ered-
ményével egybehangzó 20 mm-es szûkült szakaszt észleltünk,
ezért szegmentális ureterresectio mellett döntöttünk. A dupla J
katéter vezetésével, az ép, spatulált uretervégeket feszülés-
mentesen hat 4,0-s PDS öltéssel egyesítettük. A szigmabelet

érintõ DIE megoldása céljából – tekintettel az 50%-ot megha-
ladó lumen szûkületre – szegmentális szigmabél-resectiót vé-
geztünk. Zavartalan mûtétet és korai posztoperatív szakot kö-
vetõen a beteget a 7. posztoperatív napon panaszmentesen ott-
honába bocsájtottuk. Az elvégzett szövettani vizsgálat minden
eltávolított lokalizációban endometriosist igazolt. Tekintettel a
IV. stádiumú endometriosisra és a beteg gyermekvállalási
szándékára, a beteget meddõségi centrumba irányítottuk.
Sikeres IVF-ET-t, majd zavaratalan várandósságot követõen
terhességének 40. hetében per vias naturales egy élõ, érett,
3450 g-os leány újszülött született.

� MEGBESZÉLÉS

Az uretert érintõ DIE-t a mélyen infiltráló endometriosis ritka
és igen tünetszegény megjelenési formájaként tartja számon az
irodalom (5, 9, 10). Kiemelkedõ jelentõségét az adja, hogy a
gyakori teljes tünetmentességre, illetve a nem specifikus tüne-
tekre tekintettel a kórkép gyakran igen késõi stádiumban, az ir-
reverzibilis vesekárosodás állapotában kerül felismerésre (5,
9). Amennyiben azonban felvetõdik a klinikai gyanú, a külön-
bözõ képalkotó eljárások igen széles tárháza áll rendelkezésre,
melyek segítik a beteg számára optimális kezelési terv
felállítását.

Uretert érintõ mélyen infiltráló endometriosis gyanúja merül-
het fel, amennyiben a betegnek inguinalis, illetve deréktáji,
krónikus kismedencei, menstruáció, vizeletürítés, illetve sze-
xuális élet kapcsán jelentkezõ fájdalma van. Véres vizelet rit-
kán jelentkezik, azonban szintén felvetheti az ureter-endo-
metriosis gyanúját. Gyanút kelthet a spatium rectovaginalét, il-
letve szigmabelet vagy rectumot érintõ DIE együttes jelenléte,
hiszen ezek a kórképek 7–22-szeres rizikót jelentenek társuló
ureter-endometriosis jelenlétére (5).

Amennyiben uretert infiltráló endometriosis gyanúja merül
fel, a Maccagnano és mtsai által 2013-ban közölt összefoglaló
tanulmányban felállított diagnosztikus algoritmus követése
célszerû. Fizikális vizsgálat és laboratóriumi vizsgálatok (ve-
sefunkciós paraméterek, vizeletvizsgálat) képezik a kivizsgá-
lás elsõ lépését. Véres vizelet esetén differenciáldiagnosztikai
célt szolgál vizelettenyésztés elvégzése uroinfekció, továbbá
citológiai vizsgálat malignus kórok kizására céljából (2, 5).
Ezt követõen különbözõ képalkotó vizsgálatok elvégzése java-
solt. A hasi ultrahangvizsgálat a húgyúti obstrukció szûrésére
alkalmazott egyszerû, költséghatékony módszer. Amennyiben
az ultrahangvizsgálat kóros eltérést véleményez, az esetleges
obstrukció lokalizációjának pontosítására iv. pyelographia és
retrográd pyelographia végezhetõ. Az obstrukció szintjének
meghatározása mellett a léziók kiterjedésének tisztázása céljá-
ból gold standard a hasi és kismedencei MR vizsgálat, mely-
nek szenzitivitása 90–92%-os, specificitása 91–98%-os endo-
metriosisban (5, 6, 11). Húgyhólyag-érintettség esetén cysto-
scopia, zsákvese gyanúja esetén, a vesefunkció tisztázására
funkcionális veseszcintigráfia végzése javasolt (5).

Esetismertetéseink során az uretert érintõ DIE lehetséges
kimenteleit, a korai diagnosztika kiemelkedõ jelentõségét kí-
vántuk szemléltetni. Az elsõ beteg esetén az uretert érintõ DIE
már a zsákvese kialakulását követõen, az igen alacsony szekré-
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ciós kapacitást mutató, irreverzibilis vesekárosodás állapotá-
ban került felismerésre, ezért az endometrioticus léziók eltávo-
lításán túl nephrectomia is szükségessé vált, a beteg 31 éves
korában. A beteg kivizsgálása az ismertetett multidiszcipliná-
ris laparoscopiát megelõzõ évben, primer sterilitás miatt
kezdõdött, a 2011-ben elvégzett HSG-t 2,5 éve fennálló
meddõség elõzte meg.

Az endometriosis a betegek körülbelül 40%-ában meddõséget
okoz (12). A meddõség kezelése endometriosisban az összes,
makroszkóposan látható endometrioticus lézió eltávolítását je-
lenti, ebben az esetben válik optimálissá a kismedencei miliõ a
teherbeesésre és a terhesség kiviselésére (13). Az elsõ beteg
esete alapján egyértelmû, hogy bár korábbi felismeréssel az ir-
reverzibilis vesekárosodás elkerülhetõ lehetett volna, azonban
a gyermekvállalási szándék a sikeres endometriosis ablációt
megvalósító mûtéttel megvalósulhatott.

A második beteg esetében az ureterérintettség és a következ-
ményes hydroureter és pyelontágulat idõben, az irreverzibilis
vesekárosodást megelõzõen került felismerésre. Urológus be-
vonásával, dupla J katéter felhelyezése által lehetõség nyílt a
vese megõrzésére.

A dupla J katéter szerepét illetõen a hydroureter kezelésében
ellentmondásos irodalmi adatok állnak rendelkezésre. Egyes
munkacsoportok támogatják rutinszerû alkalmazását, hiszen a
mûtét során tájékozódási pontként szolgálva a resectio és az
anastomosis elkészítésében is segítségül szolgál (5). Alkalma-
zása egyszerû, a felhelyezés Merritt és mtsai adatai szerint át-
lagosan 5,4–8,5 percet vesz igénybe (14). Terápiás alkalmazá-
sának indokoltsága nem kétséges. Ugyanakkor profilaktikus,
„csupán” mûtéttechnikai szempontból tapasztalt kedvezõ hatá-
sa kapcsán történõ felhelyezésének javallatát illetõen az iroda-
lom állásfoglalása ellentmondásos, mivel a dupla J katéter al-
kalmazásához ritka, ám esetenként igen súlyos szövõdmények
társulhatnak. E szövõdmények az elõfordulás gyakoriságának
sorrendjében: húgyúti infekció (1,48%), akut veseelégtelenség
(0,6%), illetve ureterovaginális fistula (0,3%) (14).

Igazolt uretert érintõ, mélyen infiltráló endometriosis kezelése
függ annak extrinsic, illetve intrinsic voltától, a lézió lokalizá-
ciójától, illetve az obstrukció jelenlététõl és hosszától (5).
Amennyiben az extrinsic ureter endometriosis nem obstruktív,
vagy 3 cm-nél kisebb szakaszon képez obstrukciót, továbbá az
a. és v. iliacák szintje felett elhelyezkedõ csomók esetén
ureterolysis a választandó megoldás. Intrinsic ureter-endo-
metriosis esetén az ureterolízis kontraindikált, hiszen a szöveti
infiltráció fokából adódóan az összenövések oldása nem, vagy
csak átmeneti megoldást jelent. Intrinsic ureter endometriosis,
3 cm-nél hosszabb ureter-szakaszt érintõ elzáródás, illetve az
a. és v. iliaca szintje alatti csomó esetén resectio végzendõ, és
annak elhelyezkedésétõl, mûtéti szituációtól függõen uretero-
ureterostomia, ureter neoimplantáció, illetve psoas-hitch lehet
a választandó mûtéti megoldás (5). Utóbbi technika abban az
esetben alkalmazandó, amennyiben az ureter alsó harmadának
resectióját követõen a húgyvezeték jelentõsen megrövidül, így
feszülésmentes neoimplantációja nem lehetséges. Ekkor a
húgyhólyagot mobilizáljuk, majd fundusát az a. és v. iliaca
communis, illetve externa felett, az ureter-resectio oldalának

megfelelõ m. psoas major felszínéhez csomós öltésekkel
rögzítjük, így a megrövidült uterer feszülésmentes neoimplan-
tációja kivitelezhetõ (5).

Esetismertetéseink célja az uretert érintõ mélyen infiltráló
endometriosissal kapcsolatos ismeretek bõvítése, a tudatos és
pontos diagnosztika a betegség által érintett fiatal nõbetegek
irreverzibilis szervkárosodásának megelõzésére. Az uretert
érintõ DIE egy ritka és igen tünetszegény kórkép, ezért és a sú-
lyos következmények miatt a betegséggel kapcsolatos ismere-
tek bõvítése kiemelkedõ jelentõségû. A betegek kivizsgálása
és kezelése multidiszciplináris környezetben, erre specializá-
lódott centrumokban javasolt.
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A magyar orvosi nyelvben gyakran elõforduló és félreérthetõ
kifejezések sorozatának elsõ részét a Nõgyógyászati Onkoló-
gia 20. évfolyam 1. számában adtuk közre. Az alábbiakban a
második részt közöljük.

o végzõdésû görög–latin szavak Az o végzõdés (o kötõ-
hangzó) összefûzi a görög–latin szóösszetételi tagokat, ezért
azokat egybeírjuk, kötõjelet az o végzõdés után nem teszünk,
mert fölösleges, kétszeres jelölés (fizikoterápia, gastroduo-
denalis, nem pedig fiziko-terápia, gastro-duodenalis). Az o
végzõdésû elõtagoknak rendszerint nincs önálló jelentésük:
csak akkor tekinthetõk szóösszetételi tagnak, ha önálló jelenté-
sû utótaggal kapcsolódnak. Nem ritka, hogy több o kötõhang-
zós elõtag kapcsolódik a görög–latin szavak utótagjával; eze-
ket egyetlen szóösszetételi tagnak számoljuk (duodenogastro-
oesophagalis, sternocleidomastoideus [kéttagú összetételek]).
Kivételesen három o is társulhat, ekkor kötõjelezünk (salpin-
go-oophorectomia).

off-label Forgalomban lévõ gyógyszernek nem az engedé-
lyezett javallat szerinti használata. Off-label gyógyszeralkal-
mazás, alkalmazás, kezelés stb. kifejezésekben használják Az
angolból megfontolatlanul átvett szó, divatkifejezés, használa-
ta igénytelenség. Nem elõírás szerinti, nem elõírásos, nem
szabványos stb. magyar kifejezésekkel helyettesíthetõ.

operál, mût Egyformán használhatók. A latin eredetû operál
a köznyelvben is honos, és nemzetközi szakszó; a ’mûteni’
igén kívül ’valamit végrehajt, ügyeskedik’ értelemben is hasz-
nálatos; a szövegkörnyezet igazít útba. Az ezzel a módszerrel
operál jelentheti, hogy a mûtétet ezzel a módszerrel végzi, de
más összefüggésben: ekként hajtja végre a feladatot; ilyen mó-
don ügyeskedik stb. Az utóbbi jelentésekben inkább sajtónyel-
vi szó, divatszó. Az orvosi szaknyelvben mûtétet végez értel-
mû; operáció = mûtét. A mût ige tárgyas formájához nyomaté-
kosításra a meg igekötõt írhatjuk (megmûti a beteget, megmû-
tötte a beteget).

optimális, szuboptimális Az optimális orvosi nyelvben
megszokott idegen szó, a ’legjobb, a legszerencsésebb’ stb. ki-
fejezésére szokásosan az optimálist használják (optimális ke-
zelés, optimális megoldás, ez az optimális módszer). Magyarul
a szövegvonatkozás szerint a legjobb, a legkedvezõbb, a legal-
kalmasabb, a legmegfelelõbb stb. szavakkal válthatjuk ki, és
választékos is a világos, magyar fogalmazás. Az optimális nem
fokozható, eleve felsõfok; az optimálisabb, a legoptimálisabb
hibás kifejezés. A szuboptimális jelentése: nem optimális, nem
a legjobb, nem a legmegfelelõbb stb. Igényes írásban nincs he-
lye (szuboptimális mûtét, nem teljes értékû mûtét).

optimista, pesszimista Köznyelvi jövevényszavak – az or-
vosi szakirodalomban is. Magyarul tökéletesen és néha színe-
sebben is kifejezhetõk (derülátó, bizakodó; borúlátó, kishitû,
reményvesztett). Optimizmus (derûlátás, bizakodás stb.);
pesszimizmus (borúlátás, sötéten látás, csüggedés stb.).

panel Az orvostudományban valamilyen ’szakértõi csoport,
szakértõi testület’ (például valamilyen kutatást, vizsgálatot
felügyelõ, irányító testület), illetõleg ’valamilyen mûszerek,
gyógyszerek, nevek stb. jegyzéke’ jelentéstartalomban alkal-
mazzuk (mûszerpanel [a mûszerek jegyzéke], vizsgálati panel
[a vizsgálatok jegyzéke]). Leginkább mégis az angol panel
discussion mintájára terjedt el a tudományos rendezvényeknél
(panel diszkusszió, panel megbeszélés). Magyarul: kérdés-
megbeszélés. Lényege: a hallgatóság elõtt szakértõk ülnek,
akik kérdésekre válaszolnak, megvitatnak témákat. Nem azo-
nos a kerekasztal-megbeszéléssel (round table discussion),
amely szakértõi testület, munkacsoport megbeszélése; nem a
hallgatóság elõtt, hanem szûkebb körben zajlik. Hasonló
összefüggése a konzílium szónak is van (tanácskozás valami-
lyen kérdésben), ám ez jóval szûkebb értelmû. Szokásosan a
konzílium az orvosoknak egy beteggel kapcsolatos megbeszé-
lése (több szakorvos konzíliumot tart az esetrõl – megbeszéli a
teendõket).
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paradigma Az orvostudományban ’elmélet, szemlélet, né-
zõpont’ értelemben mondjuk (paradigmaváltás – szemléletmó-
dosulás, szemléletváltás).

paraméter Az orvosi-biológiai nyelvben ’mutató, változó,
állapottényezõ, méret’ jelentésben használjuk (Milyen para-
méterek szerint értékeljük a tudományírást? Milyen mutatók
szerint…? Add meg a kép paramétereit – méreteit!).

patogén, pathogen, virulens A görög–latinul pathogen szó
már jövevényszó, ezért patogén a helyes írásmódja, a pathogén
forma hibás. Jelentése: ’betegséget okozó, betegítõ’. Pontosan
fedi a fogalmat a megbetegítõ/betegítõ szavunk. Járványtani
értelemben: kórokozó/kórkeltõ, de megfelelõ a fertõzõ/fertõ-
zõképes is. A patogén azonban nemcsak fertõzõdésre, hanem a
megbetegedésre is vonatkozik. Angolul pathogenic, amelyet
szokványosan highly/low pathogenic formában használnak.
Sajnos a honi irodalomban is terjed (highly/low patogén/
pathogen). Máskor a highly szót helytelenül „magasan”-nak
fordítják; ebben az értelmében inkább a nagyon, erõsen a he-
lyes, tehát nagyon/erõsen patogén. Ugyanígy sántít a low jelzõ
alacsony fordítása; a gyengén, enyhén találóbb. A gyengén
szerencsésebb, mert inkább jelenti, hogy kisebb erejû a beteg-
ség keltésében, mint az enyhén szó. Tehát: erõsen, gyengén be-
tegítõ/patogén. A virulencia a kórokozók megbetegítõ képes-
ségét fejezi ki; a virulens jelentése: ’megbetegítésre képes’.
Alkalmazzuk a nagyon/erõsen virulens, kevéssé/kissé/gyen-
gén virulens (betegséget okozó) kifejezéseket.

patológia, pathologia Kórtan helyett legtöbbször kórbonc-
tannak nevezik, ám ez nem fedi a patológia tudományát, mivel
a szakma döntõ súllyal az élõ emberekbõl eltávolított szövetta-
ni és sejtminták értékelését végzi. A kórbonctan szó nem ezt
fejezi ki: a halott emberrel sejtett összefüggést. A kórszövettan
kifejezéssel megfelelõen helyettesíthetõ. A pathológia/pato-
logia írásmód hibás.

PCR (polymerase chain reaction) Magyarul: polimeráz-
láncrekció – a vizsgálat szót nem tesszük hozzá (polimeráz-
láncreakcióval vizsgáltuk, nem pedig polimeráz-láncreakció
vizsgálattal; PCR-rel, DNS-PCR).

periféria, periferiális/periferikus, perifériás Köznyelvi
jövevényszó; a peripheria, periphericus változatát nem írjuk.
A periféria általános jelentése: ’valaminek a széle, külsõ része’
– a központtól távoli rész; a periferiális/periferikus jelzõk is
erre vonatkoznak: valaminek a széléhez, külsõ részéhez tarto-
zó, azzal kapcsolatos – átvitt értelemben mellékes. A perifériás
jelzõt az orvosi szaknyelv távoli, félreesõ – a központtól távoli
rész – értelemben is használja (Az ösztrogének a petefészek-
ben és a perifériás szövetekben [zsírszövet, csont, érfal stb.]
képzõdnek. Magyarul: a petefészekben és félreesõ (távoli,
más) szövetekben).

placébó, placebo Jelentése ’álgyógyszer’: küllemében
egyezik a valódival, de hatóanyag nincs benne. Álhatású (lelki

hatású) gyógyszer. Mondjuk ál-elõtagként más összefüggé-
sekben is, például placébócsoport – valamely vizsgálatnál a
placébót kapó csoport. Magyarul álcsoport. Köznyelvi jöve-
vényszó, magyarosan írjuk.

polip, polypus ’nyálkahártya-daganat’. Szakszövegben a
polip szót használjuk. A polypus elnevezést idegen kifejezés
részeként (polypus uteri) és a képzett formáknál használjuk
(plyposus, polyposis, polypositas).

post-, poszt- ’után’. A magyarosan írt szakszavakkal a
poszt-, az idegenesen írtakkal a post- a helyes (postnatalis,
posztnatális, postmenstrualis, posztmentsruális, postpartum,
posztpartum).

potenciál, potenciális ’lehetséges’.’teljesítõképesség’, A fi-
zikában sokféle potenciál van (elektromos, hártya-, áramlási).
Lényeges, hogy nem azonos a feszültséggel, ezt az orvosi
nyelvben is gyakorta keverik, például az elektromos feszültség
helyett potenciált mondanak (Feszültség = potenciálkülönb-
ség). Az EKG, EMG, EEG nem potenciált, hanem potenciál-
különbséget, azaz feszültséget mér.

prae-, pre- ’elõ’. A magyarosan írt szakszavakkal a pre-, az
idegenesen írtakkal a prae- elõtagot társítjuk (premenopauza,
praemenopausa, prekurzor, prediszpozició, praedispositio).
Ékezettel nem írjuk: prémenstruális, helyesen: premenstruális.

praecarcinoma, praeblastoma, intraepithelialis neopla-
sia A praecarcinoma (rák elõtti/rákelõzõ állapot) vagy
praecarcinomatosis (rákosodás elõtti állapot) fordítása többfé-
le lehet, sõt ezeket váltogatva is használhatjuk. A két fogalom
jelentése többé-kevésbé ugyanaz: a hámban keletkezõ rák/rá-
kosodás, vagyis olyan elváltozás, amely az alaphártyát
(membrana basalis) még nem törte át, tehát nem (invazív, áttö-
rõ) rák, hanem rákelõzõ állapot. Nem rákmegelõzõ állapot; a
megelõzés ugyanis folyamat és nem állapot. A jelölt szószer-
kezetben ugyanakkor már a megelõzõ (preventív??) a megfe-
lelõbb (rákot megelõzõ / rákelõtti??)), és fordíthatjuk rákot
megelõzõ-nek a praecancerosus jelzõt is. Mivel a rákosodás a
hámon belül van, nevezhetjük a betegséget hámbeli-nek is
(hámbeli rák / rákosodás). Használatos még az in situ carci-
noma kifejezés; ennek a jelentése helyi, azaz hámbeli rák.
Megkülönböztetésként a praecarcinoma és a praecarcinoma-
tosis kifejezéseket hámbeli rákosodás-nak nevezzük. Bonyo-
lítja a helyzetet az intraepithialis neoplasia kifejezés; ez tükör-
fordításban hámon belüli (hámbeli) növedék-/daganatkeletke-
zést jelent (neoplasia = növedék- [daganat-] képzõdés), amely
egyenlõ a rákképzõdéssel, hiszen a hámban más daganat nem
keletkezik. A fordítása szintén hámbeli rákosodás. A példák
jól mutatják, hogy az értelemszerû magyar szaknév milyen sok
idegent helyettesíthet. Használatos a rákelõzõ elváltozások vo-
natkozásában még a praecursor szakszó, leginkább már ma-
gyarosan (prekurzor) írva. A szó jelentése elõanyag, amelybõl
más anyag keletkezik. A rákelõzõ állapot kifejezésére nem he-
lyes.
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A Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságának X. Kong-
resszusának megrendezésére a Tenkes lábainál elterülõ, a nõ-
gyógyászati megbetegedések kezelésében nagy sikereket el-
könyvelõ fürdõjérõl híres Harkányban került sor 2015. novem-
ber 6–7. között.

A MNOT vezetõsége a kongresszus rendezési jogát a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem Szülészet Nõgyógyászati Klinikájá-
nak, azon belül Gõcze professzor úrnak ajánlotta fel, aki a he-
lyi Szervezõ Bizottság tagjaival (Dr. Koppán Miklós. Dr. Papp
Szilárd, Dr. Stefanovits Ágnes, Dr. Deáky Zsolt és Tóthné
Nagy Mariann) és a CongressLine Kft.-vel mint szervezõ iro-
dával, mindent megtett azért, hogy mind a tudományos, mind a
szociális programok magas színvonalon és jól szervezetten le-
bonyolódjanak. A hagyományosan kétévenként megrendezés-
re kerülõ tudományos értekezleten nagy számban vettek részt
az érdeklõdõ és elõadó kollégák az ország minden szegletébõl,
Nyíregyházától Szombathelyig.

Gõcze professzor úr hangsúlyozta, hogy„a gyógyító jellegû tu-
dományok között az utóbbi évtizedekben az onkológia az egyik
leglátványosabban fejlõdõ terület, a kezelések eredményessé-
ge folyamatosan javul. Míg néhány évtizede a rákos betegek
ötéves túlélése csak 50% körüli volt, mára ez az arány jelentõ-
sen növekedett. Bebizonyosodott, hogy a nõgyógyászati onko-
lógiai betegek gyógyulása akkor a leghatékonyabb, ha gyógyí-

tásuk nõgyõgyász–onkológus szakember közremûködésével
történik.”

Az kongresszus a nõgyógyászati daganat kezelés széles skálá-
ját igyekezett felölelni. Az elõadások sebészeti, kemoterápiás
és sugárterápiás szekciókban folytak két napon keresztül. Az
elsõ napon (1) nõgyógyászati onkológia, emlõsebészet (2)
multidiszciplináris onkológia, prevenció, (3) modern sugárte-
rápia témakörökben hangzottak el színvonalas elõadások.
Ezen a napon az estig tartó performanszt félidõben egy igényes
Roche Szimpózium szakította meg, ahol a nõgyógyászati daga-
natterápiában már hazánkban is elérhetõ, és eredményesen al-
kalmazott biológiai terápiák helyérõl, az elért hazai eredmé-
nyekrõl, illetve ezen kezelést lehetõvé tevõ nemzetközi tapasz-
talatokról esett szó.

Az elsõ napi tudományos program egy kellemes barátkozásra
és a régi kapcsolatok ápolására alkalmas esttel fejezõdött be.

A másnapi folytatásban jövõbe mutató szekciókban folyt a tu-
dományos értekezlet. Az „Új utak az onkológiai sebészetben”
valamint az „Endoscopos onkológiai mûtétek” c. szekciókban
egyrészt körvonalazódott a nõgyógyászati daganatsebészet jö-
võje (minimál radikalitású sebészi megoldások, endoszkópia,
fertilitás megtartó mûtétek) , másrészt számos elszánt fiatal ki-
tûnõ elõadót ismerhettünk meg, akik reményeink szerint to-
vább vihetik a szakmai elkötelezettség lángját.

Köszönettel tartozunk a szervezõknek, a CongressLine Kft.-
nek, az elõadóknak, a szakma jelen képviselõinek, akik megje-
lenésükkel megtisztelték, elõadásaikkal emeleték a kong-
resszus színvonalát, és a sok fiatal tehetséges elõadónak, akik-
ben a szakma elkötelezett folytatóit láthattuk.

Külön köszönettel tartozunk a szponzoroknak, akik nélkül erre
a tudományos értekezletre nem kerülhetett volna sor, és
reményink szerint továbbra is elkötelezett támogatóink lesz-
nek abban hogy az MNOT következõ tudományos rendezvé-
nye hasonló színvonalon valósulhasson meg.
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� BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 2016. ÉVI VEZETÕSÉGI
ÜLÉSRÕL

A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság 2016.
május 13-án vezetõségi ülést tartott Budapesten. Az ülés
összehívásának elsõdleges oka az volt, hogy az új Ptk.-ban az
egyesületekre vonatkozó jogszabályi változásoknak megfele-
lõen a Társaságunk alapszabályát módosítani kellett. A koráb-
bi közgyûlésen megválasztott tisztségviselõket jogilag csak
most lehetett beiktatni.

Ennek megfelelõen az egyesület elnöke dr. Koiss Róbert, el-
nökségi tagok pedig: dr. Kornya László és prof. dr. Rigó János
Jr. lett.

Az egyesület székhelyét megváltoztattuk, valamint az új alap-
szabályt az illetékes törvényszék felé beterjesztettük.

A Fõvárosi Törvényszék a Magyar Méhnyakkórtani és
Kolposzkópos Társaságot, mint egyesületet, nyilvántartásba
vette az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelõen
(121.Pk.60.685/2002/13.), és továbbra is biztosította a mûkö-
dési jogát.

� A VEZETÕSÉG NÉVSORA

ELNÖK

Dr. Koiss Róbert

ELNÖKSÉGI TAGOK

Dr. Kornya László
Prof. dr. Rigó János

VEZETÕSÉGI TAGOK

Dr. Artner Attila,
Prof. dr. Bánhidy Ferenc
Prof. dr. Bódis József
Dr. Járay Balázs,
Dr. Joó József Gábor,
Dr. Horányi Dániel,
Dr. Mészáros Gyula,
Dr. Pálfalvi László,
Dr. Siklós Pál,
Dr. Vass László
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A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos
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KOISS RÓBERT DR.

A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság elnöke
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet, Szülészeti–Nõgyógyászati Osztály

E-posta: robert.koiss@gmail.com

„A tudományban haladni csak az tud,
aki az igazságot magáért az igazságért és nem mellékérdekbõl keresi.”

Eötvös Lóránd
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A KÉZIRATOK ELKÜLDÉSE  A kéziratok teljes anyagát ábrákkal, táblázatokkal együtt, 
oldalszámozva, egy példányban és lemezen vagy elektronikus formában (e-posta) a fő szer-
kesz tő címére (Prof. Dr. Rigó János, Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szülészeti és Nőgyó-
gyá sza ti Klinika, 1088 Budapest, Baross u. 27.; e-posta: rigo.janos@noi1.sote.hu) kérjük 
küldeni a kísérő levéllel együtt. 

KÍSÉRÔ LEVÉL  A kísérő levél tartalmazza a szerzők nevét, a közlemény címét és a le ve-
le ző szerző adatait (név, munkahely, postacím, telefon, e-posta). A kí sé rő levél aláírásával a 
levelező szerző kijelenti, hogy a kézirat közlését a társ szer zők a kéziratban foglaltak szerint 
jóváhagyták, a szerzőséget vállalják, továbbá, hogy a „személyes közlésbe” (personal 
communication) az idézett szerző belegyezett, a köszönetnyilvánításban feltüntetett szemén-
lyek, szervezetek stb. arról tudnak, és nevük feltüntetéséhez hozzájárulnak. 

KÉZIRATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK  A kézirat formája feleljen 
meg az International Committe of Medical Journal Editors (ICMJE) által megfogalmazott 
– Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Ann Intern 
Med 1988;108:258–265, N Eng J Med 1991;324:424–428) – előírásoknak.

CÍMOLDAL  A címoldal tartalmazza a közlemény címét, a szerzők teljes nevét, a szer zők 
munkahelyét (az osztály vagy az intézet vezetőjének nevét nem kell külön megadni) és a 
levelező szerző elérhetőségét: munkahely, postacím, telefon, e-posta cím. Ha a közlemény 
valamilyen formában máshol már megjelent, arról a címoldalon nyilatkozni kell.  

ÖSSZEFOGLALÁS  Az eredeti közleményekhez mellékelni kell egy magyar nyelvű 
összefoglalót és 3–10 kulcsszót. A kulcsszavak le he tő leg az Index Medicus Medical 
Subjects Headingsben megadottaknak feleljenek meg. A továbbképző közleményekhez, 
különösen sorozatoknál, ez nem szükséges.   

A KÖZLEMÉNY TARTALMI RÉSZE  Az eredeti közleményeket hagyományos módon: 
bevezetés, anyag és módszer (vagy betegek és vizsgáló módszerek/kezelések stb.), ered-
mények, megbeszélés, irodalom, kell tagolni. Esetismertetésnél a közleményt bevezetés, 
esetismertetés, megbeszélés, valamint irodalom részekre bontsuk. Minden más esetben 
a közlemény felépítését a szerzők választják meg. Az irodalmi hivatkozások jegyzéke 
(„Irodalom”) azonban mindig a közlemény végére kerüljön.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  A megbeszélés után, az Irodalom rész elé írjuk. Formája 
nincs meghatározva. Köszönet csak annak mondható, aki abba beleegyezett.

IRODALOM  Az irodalmi hivatkozásokat az ICMJE előírásait követve írjuk. Az Irodalom 
részben csak a közleményben tárgyalt, említett irodalmi adatokat soroljuk fel, kivéve az 
összefoglaló közleményeket, amelyeknél „További irodalmi hivatkozások” alcím alatt 
nem idézett közlemények is felsorolhatók. Az irodalomjegyzékben minden nyomtatásban 
megjelent vagy megjelenő – már elfogadott – hivatkozást felsorolunk, a még el nem foga-
dott közleményeket és a személyes közléseket azonban nem. Az irodalmat a szövegben 
zárójelbe tett arab számokkal idézzük a hivatkozás elő for du lá sá nak sorrendjében és nem 
ábécé szerint. A szövegben a szerzők nevét dőlt betű vel írjuk, ilyenkor a hivatkozási szám 
a szerző neve után jön. Ha a szerző neve nem szerepel a mondatban, a hivatkozási számot 
a mondat vagy a vonatkozó rész végére írjuk. A hivatkozási számot csak akkor kell a 
pont után tenni, ha az irodalmi hivatkozás az egész bekezdésre vonatkozik. Az irodalmi 
adatokat az Irodalom részben az idézés sorrendjében és nem ábécébesorolásban írjuk az 
alábbiak szerint:

FOLYÓIRAT ÉS KÜLÖNSZÁM  Hat szerzőig lehetőleg minden nevet soroljunk fel, hét vagy 
több szerző esetén csak az első hatot, utána „és mtsai”, idegen nyelvű közleményeknél „et 
al.” következik. A folyóiratok adatainak jelölésénél az első szám a folyóirat megjelenésé-
nek az évét, a második a kötetszámot, a harmadik pedig a „tól–ig” oldalszámokat jelöli; 
ezeket egymáshoz zárva – szóköz nélkül – írjuk. Az egyszavas folyóiratok nevét teljesen ki 
kell írni, egyébként a folyóiratok nemzetközileg elfogadott, az Index Medicusban megadott 
rövidítéseit alkalmazzuk. A rövidítések jegyzékét az Index Medicus minden év januári szá-
mában közli, de ez a világhálón (http://www.nlm.nih.gov) is megtalálható. A folyóiratok 
neveinek rövidítése után pontot nem teszünk. 
IDEGEN NYELVŰ FOLYÓIRATOK 
Monaghan JM. The role of surgery in the management of granulosa cell tumours of the ovary. 
CME J Gynecol Oncol 1996;1:116–23.
Webb MJ, Symmonds RE. Site of recurrence of cervical cancer after radical hysterectomy. Am J 
Obstet Gynecol 1980;138:813–9.
Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, Dargent D, Ungár L, Póka R, et al. Surgical pathologic 
spread patterns of endometrial cancer. Cancer 1987;60:2035–9. 
Medeiros LR, Fachel JM, Garry R, Stein AT. Laparoscopy versus laparotomy in benign ovarian 
tumors. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004751.

A FOLYÓIRAT HONLAPJÁRÓL IDÉZETT KÖZLEMÉNYEK
Special Editorial. HPV vaccine:not immune to controversy. Doi:10.1016/j.ijgo.2008.01.009

HAZAI FOLYÓIRATOK 
Gáti I, Török M. Fülöp V, Kovács L, Pálfalvi L, Bősze P, és mtsai. Az elsődleges petefészek-
elégtelenség. Orv Hetil 2001;6:234–45.
Magrina JF. Bélsebészeti elemek a nőgyógyászati onkológiában. Magy Nőorv L 1995;58 
(suppl2):55–63.  

NINCS SZERZŐ
Cancer in South Africa [editorial] S Afr Med J 1994;84:15.

HIVATKOZÁS ÖSSZEFOGLALÁSRA (ABSTRACT) ÉS SZERKESZTŐI LEVELEKRE (LEVÉL A SZER

KESZ TŐ HÖZ)
De Chatel R, Sótonyi P. The role of DNA testing. [Abstract] Lancet 2002;112:33. 
Pál A. Vaginal infections. [Letter to the editor] Nature 2003;333:5.

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG VAGY SZERVEZET, MINT SZERZŐ 
EORTC Gynaecological Group. Taxol in ovarian canacer: phase III study. Eur J Gynaecol Oncol 
2001;89:56–78.

European Academy of Gynaecological Cancer, EAGC. Treatment guidelines for endometrial 
cancer. CME J Gynec Oncol 2004;2:199–223.
MEGJELENÉS ALATT ÁLLÓ, MÁR ELFOGADOTT KÖZLEMÉNYEK

A szerzőket, a címet és a folyóiratot a fentiek szerint írjuk, de a hivatkozás végére „meg-
jelenés alatt”, idegen nyelvű folyóiratokban „in press” megjelölést kell tenni. Ha a megje-
lenés éve már ismert, azt is kiírjuk. 
Eckhardt S. Current trends in breast cancer chemotherapy. Eur J Cancer 2004 (in press).
Artner A, Szalay K. Az ultrahang szerepe a méhtestrák kiterjedésének megállapításában. Nőgyógy 
Onkol 2007 (megjelenés alatt).

KÖNYV ÉS KÖNYVFEJEZETEK  Az ICMJE a könyvekre és a könyvfejezetekre való hivat-
kozást is szabályozza.  
KÖNYVEK
László J, Gaál M. Nőgyógyászati patológia. 2. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó; 1976. 
(Ha az oldalszámot is jelöljük: 1976:33–53.)
Bősze P. Endometrial cancer. 1st ed. Paris: Elsevier; 2003.

KÖNYVFEJEZETEK
Bősze P. A petefészekrák kezelése. In: Gáti I., szerk. A szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdé-
sei. 2. kiadás. Budapest: OTKI; 1980. (Ha az oldalszámot is megadjuk: 1980:45–67.)
Allen H. Surgical elements in gynecologic oncology. In: Allen H, Höckel M, Hacker N., editors.* 
Gynecologic Surgery. 2nd ed. Budapest:** Primed-X Press; 2004:22–43.
* Az editors helyett eds. rövidítés is alkalmazható.
** Néha az ország megjelölésére is szükség lehet, pl. Oxford, England.
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