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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.



A Nõgyógyászati onkológia új számának összefoglaló közle-
ményei olyan ismereteket tartalmaznak, melyek a mindennapi
klinikai gyakorlatban felhasználhatók.

A nõgyógyászati onkológiában használatos képalkotó eljárá-
sokkal foglalkozó áttekintõ tanulmány második része külön-
bözõ malignus daganatok esetén a diagnosztikában és az
utánkövetésben javasolt képalkotó technikák alkalmazásának
jelentõségével foglalkozik. A cikk segít eligazodni abban,
hogy milyen nõgyógyászati rosszindulatú daganat fennállása-
kor milyen célból, milyen képalkotó vizsgálatot végezzünk.
A közlemény megfelelõ, legeredményesebb képalkotó eljárás
kiválasztásához nyújt hasznos segítséget.

Az endometriosis pontos etiológiája nem tisztázott. Érdekes
kérdéseket vet fel a bakteriális és virális genitális fertõzések és
az endometriosis kialakulásának a kapcsolata. Úgy tûnik, hogy
a különbözõ gyulladások, fertõzések hozzájárulnak a kórkép
kifejlõdéséhez. A téma kiemelkedõ hazai szakemberei megis-
mertetnek bennünket a kórkép legújabb kórélettani és immu-

nológiai hátterével, valamint az endometriosis korszerû diag-
nosztikájával és kezelésével.

Kiváló összefoglaló közleményt olvashatunk az adenomyo-
sisról, mely egyre gyakrabban áll a meddõség hátterében. Iz-
galmas probléma a betegség korszerû diagnosztikája és nagy
kihívás az eredményes kezelése, ismerve a kórkép fogamzó-
képességre gyakorolt kedvezõtlen hatását. Az adenomyosis ál-
tal okozott fájdalom és vérzés-rendellenesség gyógyszeresen
jól kezelhetõ, azonban a teherbeesési esélyek növelése céljá-
ból végzett sebészi beavatkozások tekintetében nincs egységes
álláspont. A különbözõ mûtéti beavatkozások kivitelezésérõl
és hatékonyságáról is értékes összefoglalást olvashatunk.

Az Orvosi nyelv címû rovatban három tanulmány is foglalko-
zik a helyesen alkalmazott orvosi szavakkal és kifejezésekkel.
Élvezetes olvasmány Tóth Emil ny. fõorvos közleménye,
melyben a szülészeti és nõgyógyászati szakterületen használa-
tos orvosi szavak eredetét, történetét ismerteti. Megfontolandó
Bõsze Péter professzor ajánlása, aki az orvosi nyelvben hasz-
nált idegen kifejezések helyettesítésére választékos magyar
szavak alkalmazását tanácsolja. Végül nyelvészeti szempont-
ból is izgalmas Bõsze Péter professzor a biológiai jelátvitelhez
kapcsolódó magyar szavak gyûjteménye. E szavak elterjedése,
alkalmazása a biológiai jelátvitel folyamatainak könnyebb
megértését is elõsegítheti.

Prof. Dr. Rigó János Jr.
fõszerkesztõ
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Két évtizedet is meghaladó küzdelem után hivatalosan is meg-
valósult a nõorvosi daganatgyógyászati szakképzés. Errõl már
beszámoltam, csak röviden ismétlem:

„A Magyar Közlöny 120. számában (2012. szeptember 14.) adták
közre az orvostudomány szakképzési rendjét. Ebben megtaláljuk
a nõgyógyászati onkológiát, amely a szülészet-nõgyógyászati
szakképesítésére ráépített, hároméves képzés, azaz a szülész-nõ-
gyógyászok további szakképzése. Történelmi eseménye ez a ma-
gyar daganatgyógyászatnak, mert több mint negyven évvel az
Egyesült Államok és egy évtizedet jócskán meghaladóan Európa
után, hazánkban is megszületik a nõorvosi daganatgyógyászok
képzése.”

Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszer-

zésérõl szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

Képzési feltételek: NÕGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: szülészet-nõgyógyászat szakvizs-
ga

2. Képzési idõ: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a) 20 hó sebészeti gyakorlat nõorvosi daganatgyógyászati

központban
b) 10 hó általános sebészeti gyakorlat daganatsebészeti

osztályon (emlõsebészetre is kiterjedõ gyakorlat elvá-
rás)

c) 1 hó urológiai gyakorlat
d) 1 hó sugárterápiás gyakorlat
e) 1 hó kemoterápiás gyakorlat klinikai onkológiai osztá-

lyon
f) 1 hó kórszövettani és sejttani gyakorlat
g) 1 hó kutató-laboratóriumi munka
h) 1 hó szabad felkészülés szakvizsgára

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.

Többen azonnal jelentkeztek, és már be is fejezték a szülészet–
nõgyógyászati szakvizsgára ráépített, hároméves szakképesí-
tést.

Az elsõ hazai szabályszerû, a hároméves szakképzést teljesítõk
nõgyógyászati daganatsebészeti szakvizsgája 2015. december
10-én volt Budapesten, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülé-
szeti és Nõgyógyászati Klinikáján.

2015. december 10. tehát orvostörténeti idõpont hazánk-

ban.

Vizsgabizottság: Bõsze Péter, a bizottság elnöke, Pálfalvi
László ás Szánthó András bizottsági tagok.

Vizsgázók: Horányi Dániel, Máté Szabolcs és Vrecsenár Lász-
ló; mindhárman kiválóan megfeleltek.

A vizsga gyakorlati részbõl: mûtét végzésébõl és elméleti kér-
désekbõl állt.
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LELKESEDÉSSEL KÖSZÖNTELEK!



Különleges ünnep volt ez a vizsga az elsõ nõgyógyászati daga-
natsebészeti szakorvosoknak, ám nekem még inkább.

Rendkívül megtisztelõ volt számomra a mellékelt felkérõ le-
vél; megrohantak a gondolatok. Elõször a majd három évtize-
des kísérletek viharai jutottak eszembe:

A kezdet a Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságának
megalapítása 1991-ben. A társaság majd két évtizedes vezetése és
a Nõgyógyászati Onkológia címû folyóirat létrehozása (1996),
valamint fõszerkesztése majd 20 éven keresztül. A hazai nõ-
gyógyászati daganatsebészet felzárkóztatása a nemzetközi szint-
hez; létrejött a magyar nõgyógyászati daganatsebészet, amelyet
elsõsorban tanítványaim, munkatársaim, Pálfalvi László és
Ungár László emelték világszínvonalra, és amelyet ma a világban
Budapest Iskolának neveznek. A hazai nõorvosi daganatgyó-
gyászat megteremtése. A szárnyalás évei Eckhardt Sándor aka-
démikus Országos Onkológiai Intézetében. Bekapcsolódás a
nemzetközi nõgyógyászati onkológiába: közel 200 felkért elõ-
adás nemzetközi rendezvényeken a világ legkülönbözõbb tájain –
hazám küldöttének éreztem magam, amely abban az idõben külö-
nösen fontos volt. Vagy 50 hazai és nemzetközi tudományos ren-
dezvény szervezése. A nem hitt eredmény: az Európai Nõgyó-
gyászati Onkológiai Társaság elnökeként sikerült megvalósíta-
nom, hogy a European Union of Medical Specialists (UEMS) a
nõgyógyászati onkológiát a szülészet-nõgyógyászat önálló szak-
májának fogadja el az akkori Európai Unióban. Ötven év lemara-
dással az Amerikai Egyesült Államoktól Európában is létrejött a
nõgyógyászati onkológia, mint orvostudományi szak. Eckhardt
Sándor visszavonulásával a gáncsoskodás nehéz évei következ-
tek, és a reménytelennek látszó harc a hazai nõorvosi daganat-
gyógyászati szakképesítésért. Mégis létrejött.

A viharok emlékei azonban pillanatokig sem tartottak; a meg-
valósulás jóérzése foglalta el helyüket. Igen, megvalósult az az
álmom, amelyet hivatásomnak éreztem, hogy a nõgyógyászati
rákos betegeket a jövõben az erre kiképzett szakemberek mût-
sék, lássák el hazánkban. A szülészeti, nõgyógyászati szakké-
pesítés ugyanis nem ad elegendõ sebészi képzést a teljes has-
üregi sebészethez, nem is feladata.

A szakképesítéssel:

� Megszûnt az az elfogadhatatlan helyzet, hogy a megfelelõ
(és hivatalos) daganatsebészeti szakképzettség nélküli orvo-
sok végezzék a nõi nemi szervek daganataiban szenvedõ be-
tegek mûtéteit; olyan mûtéteket, amelyekhez csak önnön
szorgalmukkal szereztek tapasztalatot, legtöbbször nem ele-
get.
� Megszûnt az a sok helyen még ma is alkalmazott gyakorlat,

hogy ha a betegség a belekre is ráterjed, vagy a hasüreg más
szerveit is érinti – például a petefészekrákok 70%-ában –, a
nõgyógyász sebészt, ritkábban urológust hív a nyitott has-
hoz, és kér segítséget. Ez áldatlan helyzet: várakozás, nem
ér rá a sebész vagy az urológus, így elmarad a mûtét. Ám az
is lényeges, hogy más a sebész szemlélete, mert nem ismeri
a nemi szervi daganatok természetét, így feleslegesnek tart
például olyan bélmûtétet, amely a béldaganatoknál felesle-
ges, ám a petefészekráknál nem. A nõgyógyászati daganat-
sebészet szakképesítéssel a hasüregi sebészét egészében jár-
tas nõorvosi daganatgyógyászokat képezünk, akik hivatalo-
san végezhetik a kiterjesztett (határterületi) mûtéteket,
véget vetve a megalázó és káros régi „sebészt hívok”
gyakorlatnak.

� Megszûnt a betegek kallódása, mivel szakképesítéshez kö-
tötten (jogilag is) összehangolt és irányított az elsõdleges és
másodlagos nõi nemi szervek daganataiban szenvedõk ke-
zelése, gondozása és felügyelete. Ezek a betegek nem fog-
nak többé elveszni a sugárkezelõ, a klinikai onkológus és a
daganatsebész között, mivel szakképzett és hivatalos gond-
nok van a nõorvosi daganatgyógyász személyében.

A nõorvosi daganatgyógyász az elsõdleges és másodlagos nõi
nemi szervi daganatok legjobb ismerõje, õ ezeknek a szakembe-
re: tisztában van az ilyen daganatok természetével, genetikájával,
molekuláris jelzõivel és egyéb mutatóival, örökletes formáival
stb. Kellõképpen képzett a betegek kiegészítõ, tüneti és helyreál-
lító kezelésében (hormonkezelés, házasélet zavarai, hüvelysorva-
dás stb.), az örökletes daganatok megelõzésének lehetõségeiben
(rákgenetikai tanácsok). Ismeri a sugárkezelés és a sejtmérgezõ
gyógyszerek elõnyeit, hátrányait, korlátait, ezért érdemben ta-
nácskozhat, megvitathatja a sugárkezelõ orvossal és a klinikai
onkológussal a kiegészítõ kemoterápia és/vagy sugárkezelés
szükségességét, formáját. (A nõgyógyászati onkológiai szakké-
pesítés nem képesít sugárkezelésre és kemoterápia végzésére
sem.) Nagyon is fontos továbbá, hogy a nõorvosi daganatgyó-
gyász erkölcsileg, lelkileg és szakmailag is megfelelõen tudja a
haldoklókat segíteni, így ezek a betegek sem maradnak magukra.

A nõorvosi daganatgyógyász tehát, jóllehet leginkább az el-
sõdleges és másodlagos nõi nemi szervi daganatokban szenve-
dõk sebészi kezelését végzi, messzemenõen nemcsak sebész,
hanem az ilyen betegek gondviselõje, kezelésük, ellenõrzésük
stb. irányítója, a nõk nemi szervi daganatainak jogi szakértõje.

� A nõorvosi daganatgyógyász hivatalos képzettséggel vesz
részt a nõorvosi daganatgyógyászat oktatásában, kutatásá-
ban, ír és tart tudományos közleményeket/elõadásokat, és
mindennapi munkájában folyamatosan kezel ilyen betege-
ket.

� Felbecsülhetetlen segítõje lehet szülész–nõgyógyász társai-
nak. A nõorvosi daganatgyógyász ugyanis képes a szülés
körüli vérzéseknek, bizonyos jóindulatú nõgyógyászati be-
tegségeknek (endometriosis) és a nõgyógyászati mûtéteknél
elõforduló szervsérüléseknek, a daganatsebészeti elemeit
igénylõ ellátására, ezért szükség esetén azonnal beszállhat a
mûtétbe, és megoldja a feladatot. Következésképpen a nõor-
vosi daganatgyógyászati szakképzés nemcsak a rákbetegek-
nek, de a jóindulatú nõi nemi szervi betegségben szenve-
dõknek, sõt még a szülõnõknek is hasznos.

Összegezve: A nõorvosi daganatgyógyászati szakképesítésnek
alapvetõen a nõgyógyászati daganatos betegek tökéletes keze-
lése, gondozása a célja. A szakképesítéssel ezt értük el, jelen-
tõsége ezért felbecsülhetetlen, 2015. december 15-e ezért ün-
nep és történelem.

Köszönöm mindenkinek, aki segített. Sokan vannak, felsorolni
sem lehet, és kiemelni sem akarok senkit. A cél közös volt,
mindenki a nõgyógyászati daganatos betegekért tevékenyke-
dett, hogy azokat nõorvosi daganatgyógyász szakorvosok lás-
sák el. Hálával tartozom a Nemzeti vizsgabizottságnak, jelesül
Csabai Ildikónak: õ tette lehetõvé, hogy az elsõ szakképesítõ –
idõs korom és visszavonultságom ellenére – én lehettem. Pont
volt ez az i-re; köszönet érte.
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Az ünnepek elmúlnak, túlléptünk december 15-én is. Újabb
szakvizsga következett 2016 januárjában. A helyszín és a vizs-
gabizottság ugyanaz volt. Ezúttal azonban a hazai nõorvosok
olyan kiemelkedõ egyéniségei vizsgáztak, akik több évtizedes
gyakorlattal tettek eleget a vizsgafeltételeknek. Kilencen vol-
tak: Bánhidy Ferenc György, Bódis József, Bokor Attila Zol-
tán, Gõcze Péter, Pete Imre, Póka Róbert, Silhavy Mihály,
Szabó István, Tóth-Pál Ernõ.

Tudásuk meggyõzött arról, hogy a hazai nõorvosi daganat-
gyógyászat jó kezekben van.

Ez év õszén még ketten (Hodoniczki László és Kalmár László
Mihály) tettek szabványos vizsgát – ugyancsak a Semmelweis

Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján; a vizs-
gabizottság sem változott.

Korábban, 2015-ben volt az úgynevezett nulladik szakképzés:
minden új szakma születésekor néhányán egymást vizsgáztat-
ják, hogy legyenek szakképesítettek. A nõgyógyászati onkoló-
giából öttagú baráti kör írt alá egymásnak.

A nõgyógyászati daganatsebészeti szakvizsgával és a vizsgá-
zott nõorvosi daganatgyógyászokkal a szakma, a nõorvosi da-
ganatgyógyászat beteljesedett, hazánkban is teljes értékûvé
vált; nyugodtam adhatom át a váltóbotot.
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Szatmári Erzsébet és munkatársai

� ÖSSZEFOGLALÁS

A nõgyógyászati onkológiában jelentõs szerepe van a képalko-
tó vizsgálatoknak. A megfelelõ képalkotó módszer kiválasztá-
sában meghatározó a tumor kiindulási helye és szövettani típu-
sa, a stádium és a beteg állapota. Közleményünk elsõ részében
összefoglaltuk a nõgyógyászati okológiában rendelkezésre
álló képalkotó technikák tulajdonságait és felhasználási lehe-
tõségeit. Közleményünk jelen, második részében azt tekintjük
át, hogy a különféle nõgyógyászati malignitások kivizsgálásá-
ra és utánkövetésére mely képalkotó módszerek alkalmasak, és
milyen információhoz juthatunk ezek használatával.

Kulcsszavak: képalkotó vizsgálat, diagnózis, nõgyógyászati
daganatok, utánkövetés

� SUMMARY
IMAGING IN GYNECOLOGICAL ONCOLOGY II.
IMAGING WORK-UP OF GYNECOLOGIC TUMORS OF
DIFFERENT LOCALIZATION

The role of imaging studies in the field of gynecologic
oncology is essential. The localization and the histology of the
primary tumor, the stage and the condition of the patient are
decisive in the selection of a proper technique. In the first part
of our review we summed up the characteristics and
application possibilities of the imaging modalities used in
gynecologic oncology. In this second part, we present the
diagnostic work-up and follow-up of the different gynecologic
malignancies, and we discuss what information can be gained
by imaging.

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
PET positron emission tomography
PET-CT positron emission tomography/computed tomography
WHO World Health Organization
ESMO European Society for Medical Oncology
ESGO European Society of Gynaecological Oncology
ESTRO European Society for Radiotherapy and Oncology
PSST placental-site trophoblastic tumor
ETT epitheloid trophoblast tumor
PPV positive predictive value
EMA-CO etoposide, methotrexate, actinomycin D, cyclophosphamide,

vincristine
RTG röntgen
hCG human choriogonadotropin
IOTA International Ovarian Tumor Analysis group
SR simple rules
LR1 logistic regression model 1
LR2 logistic regression model 2
ADNEXA Assessment of Different NEoplasias in the adneXa
RMI Risk of Malignancy Index
ROMA Risk of Ovarian Malignancy Algorithm

� BEVEZETÉS

A tudomány fejlõdése által az onkológiai szemlélet sokat vál-
tozott az elmúlt évek során. Ennek eredményeként a kezelési
elvek is jelentõsen módosultak, illetve új terápiás lehetõségek
jelentek meg. A képalkotó technikák szintén jelentõs fejlõdé-
sen mentek keresztül az elmúlt évtizedben. Mindezekbõl az
következik, hogy a képalkotó vizsgálatok iránt támasztott el-
várások napjainkban jóval nagyobbak, mint korábban, és a
képalkotó vizsgálatok során nyert finomabb, részletgazdagabb
információk jelentõs segítséget nyújthatnak a kezelési terv fel-
állítása során.
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Hogy egy konkrét esetben melyik képalkotó módszert használ-
hatjuk eredményesen, azt több tényezõ is befolyásolja: a tumor
kiindulási helye, szövettani típusa, kiterjedtsége, a beteg álla-
pota, és nem utolsó sorban a vizsgáló orvos onkológiai jártas-
sága. Tekintve, hogy az onkológiai betegségek esetén kívána-
tos, hogy a kivizsgálás mielõbb megtörténjen, adott esetben az
is meghatározó lehet, hogy milyen képalkotó vizsgálat érhetõ
el könynyebben, gyorsabban. Elõfordul, hogy több képalkotó
metodika kombinálására van szükség a teljeskörû kivizsgálás
érdekében. A képalkotó vizsgálatoknak nemcsak a kezdeti ki-
vizsgálásban van jelentõs szerepe, hanem a kezelés sikeressé-
gének felmérésében és az utánkövetésben is.

� SZEMÉREMTEST-DAGANATOK

A vulva daganatai a nõgyógyászati daganatok kisebb hánya-
dát, mindössze 5%-át képezik. A szövettani típusuk az esetek
90%-ában elszarusodó laphámrák, míg 10%-ban melanoma,
bazális sejtes carcinoma, adenocarcinoma vagy sarcoma (1).
A preoperatív kivizsgálás döntõen a szeméremtest fizikális
vizsgálatán és a szövettani mintavételen alapul. Mivel a vulva
nyirokérellátása bõséges, viszonylag hamar kialakulhat az át-
tétképzõdés a regionális nyirokcsomókban. 1 mm-nél mélyebb
stromalis invázió esetén ajánlott a nyirokcsomók szövettani
vizsgálata (2). Õrszem nyirokcsomó vizsgálata csak klinikai-
lag negatív inguinalis nyirokcsomók esetén végezhetõ. A nyi-
rokcsomók megítélése céljából ultrahang-, MR- vagy CT-vizs-
gálat egyaránt végezhetõ. Kiterjedt elváltozás esetén a környe-
zõ szervek érintettsége (urethra, húgyhólyag, hüvely, anus/
rectum, medencecsontok, kismedencei nyirokcsomók) legjob-
ban kismedencei MR vizsgálattal állapítható meg, mely a sebé-
szeti beavatkozás megtervezésében, esetenként az exenteratio
szükségességének megítélésében nyújt hasznos segítséget.
Nyirokcsomóáttét esetén vagy elõrehaladott stádiumban
PET–CT vagy mellkas–has CT-vizsgálat ajánlott a távoli
metastasisok felderítése céljából (2, 3).

� HÜVELYDAGANATOK

A hüvelyt érintõ daganatos elváltozások az esetek többségében
a nõi genitalis traktus egyéb kiindulású daganatainak hüvelyre
terjedésébõl adódnak (80%). A primer hüvelydaganatok rit-
kák, a nõgyógyászati daganatok mindössze 1–2%-át képezik.
Emiatt viszonylag kevés evidencia áll rendelkezésre a kivizs-
gálással és kezeléssel kapcsolatban. A tumor lokális kiterjedé-
sének (elhelyezkedés, paravaginalis terjedés, kismedencei fa-
lak érintettsége, húgyhólyag, urethra, rectum érintettség) ábrá-
zolására az MR-vizsgálat a legalkalmasabb (4-7). A hüvelyfal
és a tumorvastagság könnyebben megítélhetõvé válik, ha a
vizsgálat elõtt ultrahanggél vagy száraz hüvelytampon segítsé-
gével disztendáljuk a hüvelyfalakakat (5).

A primer hüvelydaganatok többsége laphámcarcinoma
(85–90%), mely a T2 súlyozott felvételeken közepes jelinten-
zitású gócként jelenik meg, míg a ritkább adenocarcinoma
hiperintenzitású gócként látszik a T2-es felvételeken, ezáltal
jól elkülöníthetõvé válnak az alacsony jelintenzitású hüvely-
faltól (7). Melanoma esetén a jelintenzitás változatos lehet,
ugyanis a melanin paramágneses hatású, illetve a melanomák-
ra jellemzõ tumornecrosisból származó vérzés kapcsán felsza-
porodó methemoglobin lerövidítheti a T1-T2 relaxációs idõ-

ket, mely a T1 súlyozott felvételeken magas, a T2 súlyozott
felvételeken alacsony jelintenzitást eredményez (7).

� MÉHNYAKRÁK

A méhnyakrák világszerte a második leggyakoribb rosszindu-
latú nõgyógyászati daganat, ugyanakkor a szûrõvizsgálatok-
nak köszönhetõen a fejlett országokban jelentõsen csökkent az
incidenciája. A primer stádiummeghatározás elsõsorban a be-
tegek fizikális vizsgálatával történik. Mivel azonban a vizsgá-
lat szubjektív megítélésen alapszik és gyakori a stádium alul-
vagy felülbecslése, az NCCN és az ESGO ajánlja a képalkotó
vizsgálatok használatát cervix carcinoma esetén (8, 9). A pri-
mer stádiumbesorolás pontossága nagyon jelentõs a helyes ke-
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1. ábra. Cervixcarcinoma. A cervix mellsõ ajkában egy inhomogén terime
látható, melynek legnagyobb átmérõje 4,46 cm. Környezeti infiltráció nem
észlelhetõ, a tumor a cervix állományán belül helyezkedik el (A).
A tumorszövetben fokozott erezettség (B), valamint alacsony rezisztenciá-
jú áramlás figyelhetõ meg, RI: 0,57 (C).
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zelési stratégia megválasztása (mûtét vagy chemoirradiatio) és
ezáltal a prognózis szempontjából is.

A lokális kiterjedtség megítélése céljából ultrahang- és MR-
vizsgálat egyaránt végezhetõ, a két vizsgálati módszer pontos-
sága gyakorlatilag egyforma.

Az MR-vizsgálat gyengesége a parametriumok érintettségé-
nek gyakori túlbecslése, ami a tumor által okozott kompresszió
vagy gyulladás okozta stromális oedemának köszönhetõ.
Biopsiát vagy conisatiót követõen pedig nehezen különíthetõ
el a gyulladásos válaszreakció egy kisméretû tumortól. Ilyen
esetben a cervix pontosabban megítélhetõ ultrahangvizsgálat-
tal vagy a diffúziós MR-vizsgálattal (10). A rectum- és a húgy-
hólyag-érintettség általában jól megítélhetõ MRI-vel, ezáltal a
cystoscopia és rectoscopia kiváltható.

Bár az ultrahangvizsgálat gyorsabb és költséghatékonyabb az
MR-vizsgálatnál, a méhnyak daganatainak ultrahangvizsgála-
ta speciális jártasságot igényel.

A transvaginalis megközelítés helyett elõnyösebb lehet a
transrectalis vizsgálat, mert ezáltal elkerülhetõek a törékeny
tumorszövet megsértésébõl származó vérzések, másrészt a
méhnyak distalis szakaszának megítéléséhez kedvezõbbek az
akusztikus feltételek a végbél felõl vizsgálódva (11, 12). Ultra-
hangvizsgálat során elsõ körben a tumor nagysága és pontos
elhelyezkedése (topographia), majd a parametrialis invázió
mértéke kerül leírásra (13) (1. a-c, 2. a-b ábra).

A nyirokcsomók vizsgálata szempontjából – más képalkotó el-
járásokhoz hasonlóan – az ultrahangvizsgálat szenzitivitása
alacsony, de magas a specificitása. A stádium elõrehaladtával
a szenzitivitás nõ. A kismedencei és paraaorticus nyirokcso-
mók teljes vizsgálata céljából a transvaginalis, transrectalis és
transabdominalis megközelítés kombinálható (12, 14).

Ultrahangvizsgálat során a különbözõ szövettani típusú daga-
natok eltérõ képet adhatnak (szonomorfológia). A laphám-
carcinoma jellegzetesen hipoechogén és erõsen vaszkularizált,
míg adenocarcinoma esetén izo- vagy hiperechogenitás figyel-
hetõ meg, és kevésbé jellemzõ az érújdonképzõdés (14).

Az ún. sliding vizsgálat során a méhnyakat a vizsgálófejjel
óvatosan megmozgatva tájékozódhatunk arról, hogy a méh a
környezõ szervekhez (húgyhólyaghoz, végbélhez, medence-
falhoz) képest hogyan mozdul el. Amennyiben a szomszédos
szervek a mozgatásra nem képesek egymáshoz képest elmoz-
dulni, illetve egymás felszínén „elcsúszni”, tumoros ráterjedés
valószínûsíthetõ.

A kismedencén túli terjedés és a nyirokcsomó-érintettség meg-
ítélésében a PET–CT jobb, mint az ultrahang, az MR vagy a
CT, de szenzitivitása nem 100%. A PET–CT szubcentiméteres
felbontása rossz, így IB vagy kisebb stádium esetén nem elég
hatékony, mert észrevétlen maradhat a daganat vagy a micro-
metastasist (0,2–2 mm) tartalmazó nyirokcsomó. A húgyhó-
lyag fiziológiás izotóphalmozása szintén zavaró tényezõ lehet.
A szenzitivitás a stádium elõrehaladtával javul (�IB2) (15).
Yang és mtsai vizsgálata alapján a PET–CT vizsgálat
94,7%-os pontosságú a stádium meghatározásában (16).

Amennyiben fertilitást megtartó kezelésre van igény, pontosan
fel kell mérni, hogy mekkora elváltozásról van szó, illetve
hogy a tumor proximalis széle és a belsõ méhszájnyílás között
mekkora távolság van. Erre a célra az ultrahang- és az MR-
vizsgálat egyaránt alkalmas (17).

Trachelectomia végzése a méhnyakra lokalizálódó, 2 cm-nél
kisebb tumor és negatív regionális nyirokcsomók esetén aján-
lott (8). Kívánatos, hogy a belsõ méhszáj és az ép sebészi szél
távolsága legalább 0,8–1 cm legyen, bár néhány centrum 5 mm
távolságot is elfogad. Fertilitást megtartó mûtétet (conisatiót
vagy trachelectomiát) követõen viszont ultrahangvizsgálattal
jobban megítélhetõ a méhnyak állapota, ugyanis az MR-vizs-
gálat nem tudja biztonsággal elkülöníteni a reziduális vagy
kiújuló tumorokat a gyulladásos, illetve reparatív folyamatok-
tól.

Elõrehaladott stádiumban a besugárzási mezõ megtervezése
céljából használjuk a képalkotó vizsgálatokat.

� A MÉHTEST ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

ENDOMETRIUMCARCINOMA

Az méhtestrák a fejlett országokban a leggyakoribb malignus
nõgyógyászati daganat. Az endometriumrák lehetõségét min-
dig ki kell zárni rendellenes hüvelyi vérzés, illetve ultrahang-
vagy egyéb képalkotó vizsgálat során észlelt, megvastagodott
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2. ábra. Cervixcarcinoma. A cervix állományában egy 3 cm-es inhomogén
terime figyelhetõ meg (A). A cervix határa elmosódott, parametrán terje-
dés valószínûsíthetõ (B). A rectum és a húgyhólyag fala nem infiltrált (A).
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vagy szabálytalan szerkeztû méhnyálkahártya esetén. Az en-
dometrium vastagsága fiziológiásan a hormonális hatások
függvényében változik, ezért vizsgálatakor figyelembe kell
venni a menopausalis státust, illetve a menstruációs ciklust.

Praemenopausában, a menstruációs ciklus kezdetén, a menses
ideje alatt normálisan 1–4 mm, a proliferációs szakban 5–7
mm, az ovuláció körüli idõszakban legfeljebb 11 mm vastag
lehet a méhnyálkahártya, míg a szekréciós fázisban 7–16 mm
között változhat a vastagsága (18, 19).

Postmenopausában történõ vizsgálat során fontos annak isme-
rete, hogy a betegnek van-e vérzészavara, illetve, hogy hor-
monpótló vagy tamoxifen kezelésben részesült-e. Általában
igaz az, hogy homogén, sima felszínû, 5 mm-es vagy annál
keskenyebb endometrium esetén kicsi a valószínûsége egy
rosszindulatú elváltozásnak, függetlenül attól, hogy történt-e
hormonkezelés vagy van-e vérzészavara a betegnek. Vérzés-
zavarral társuló, 5 mm-nél vastagabb és vérzészavarral nem
társuló, de 11 mm-nél vastagabb endometrium esetén javasolt
a szövettani mintavétel, ugyanis az endometriumrák kockázata
magas (7,3%, illetve 6,7%). Amennyiben nincs vérzészavar és
az endometrium szabályos szerkezetû, vastagsága nem haladja
meg a 11 mm-t, a carcinoma kockázata alacsony (0,002%) (18,
19).

Tekintettel a korán jelentkezõ vérzészavarra, a méhnyálka-
hártyarák többnyire még kezdeti stádiumban felismerésre ke-

rül. Primer stádiummeghatározás céljából képalkotó vizsgálat
végzése javasolt. Bár a lokális kiterjedtség mértéke ultrahang-
és MR-vizsgálattal egyaránt jól megítélhetõ, az ESMO-
ESGO-ESTRO 2016-os ajánlása elsõként az egyébként köny-
nyen hozzáférhetõ transvaginalis vagy transrectalis ultrahang-
vizsgálat végzését javasolja (20).

Az endometriumcarcinoma jellegzetes ultrahangképe a diffúz
vagy fokális nyálkahártya-megvastagodás, a heterogén szerke-
zetû, egyenetlen felszínû endometrium és az irregularis endo-
myometrialis határfelület. Intracavitalis folyadékgyülem mind
endometrium-, mind cervixcarcimoma esetén elõfordulhat
cervicalis obstrukció vagy stenosis eredményeként. Szintén
megítélésre kerül a myometrialis invázió foka, a cervicalis és a
parametrán terjedés, illetve a nyirokcsomó-érintettség, bár e
képletek érintettsége nem ítélhetõ meg teljes biztonsággal.
Mindkét képalkotó módszer hibája, hogy gyakran túlbecsüli a
myometrialis invázió mértékét, ellenben alulbecsüli a cervica-
lis érintettség fokát. Fontos elkülöníteni, hogy a daganat csak
beletüremkedik-e a nyakcsatornába, vagy valóban infiltrálja a
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3. ábra. Gordon-képlet: az endomyometrialis határtól a legnagyobb tu-
mormélységig mért távolság (d1) osztva a myometrium vastagságával
(d2). Amennyiben d1/d2�50%, a tumor mélyen infiltrálja a myometri-
umot.

4. ábra. Karlsson-képlet: sagittalis metszetben mérve, a tumor szélesség
(d1) osztva az uterus anteroposterior átmérõjével (d2). Amennyiben
d1/d2³50%, a tumor mélyen infiltrálja a myometriumot.

5. ábra. Endometrium carcinoma. Az uterus mellsõ falát teljesen infiltráló
tumor (A), melyben fokozott erezettség figyelhetõ meg (B). A tumor a
cervix állományát, illetve a húgyhólyagot nem infiltrálja (C).
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méhnyak állományát. A myometrialis invázió megítélésében
az MR- és az ultrahangvizsgálat pontossága megegyezõ. Az
invázió fokát a Gordon- vagy a Karlsson-képlet (3. és 4. ábra)
alapján számíthatjuk ki (14).

Csupán a vaszkularizáltság mértéke alapján a jó- és rosszindu-
latú folyamatok nem különíthetõek el egymástól az endomet-
rium vizsgálata során sem.

Az alacsony kockázatú szövettani típusba tartozó daganatok
jellegzetesen hiperechogén elváltozásként jelennek meg az
ultrahangvizsgálat során, míg a magas kockázatú szövettani tí-
pusba tartozó daganatok általában hipoechogének, gazdagon
erezettek és gyakrabban figyelhetõ meg mély myometrialis in-
vázió (14) (5. a-c ábra).

Kedvezõtlen akusztikus feltételek esetén a kismedencei ultra-
hangvizsgálat kiegészíthetõ kismedencei MR-vizsgálattal
(20). Elõrehaladott stádiumban, a távoli áttétek vizsgálata cél-
jából hasi CT- vagy PET–CT vizsgálat megfontolandó.

SARCOMA UTERI

A méh mesenchymalis rosszindulatú daganatai ritkák, a méhet
érintõ rosszindulatú daganatok kevsebb, mint 10%-át képezik.
A klasszikus szövettani osztályozás carcinosarcoma (50%),
leiomyosarcoma (30%), endometrialis stromasarcoma (15%)
és differenciálatlan sarcoma (5%) altípusokat különböztetett
meg (21). Jelenleg a carcinosarcomát metaplasztikus endo-
metrialis carcinomának tekintjük, emiatt kikerült a szoros érte-
lemben mesenchymalis eredetûnek tekintett méhdaganatok
közül, és stádiumbosztása az endometriumrák esetében hasz-
nált FIGO beosztás alapján történik. Azonban kifejezetten ag-
resszív viselkedése miatt az uterus sarcomákról szóló tanulmá-
nyok többsége beleveszi a méh sarcomák csoportjába. A méh-
test daganataira vonatkozó legújabb WHO beosztás a kevert
epithelialis–mesenchymalis tumorok csoportba sorolja a carci-
nosarcomát, illetve szintén idetartozik a valamivel jobb
prognózisú adenosarcoma (21).

A carcinosarcoma kizárását követõen a leiomyosarcoma a leg-
gyakoribb mesenchymális méhdaganat, melyet az endomet-
rialis stromasarcoma követ. A WHO beosztás az endometrialis
stromalis tumorokat low-grade, high-grade és differenciálatlan
uterus sarcoma alcsoportokra osztja.

A carcinosarcoma és az adenosarcoma az endometriumrákhoz
hasonlóan rendellenes hüvelyvérzést okozhat, és képalkotó
vizsgálattal gyakran az endometrium polypoid elváltozása
figyelhetõ meg.

A leiomyosarcoma a myomához hasonlóan a myometrium
fokális elváltozásaként jelenik meg, míg az endometrialis stro-
malis sarcomák mind polypoid, mind intramuralis elváltozás
képében jelentkezhetnek.

Az uterus sarcomák nagyon rossz prognózisú elváltozások, és
sajnos jelenleg nincs olyan vizsgálati módszer, amely pre-
operatíve határozottan el tudná különíteni a sarcomákat a
myomáktól (22). A méhdaganatok dignitásának preoperatív

megítélése különösen fontos szerepet kapott a laparoszkópos
intracorporalis morszellírozás elterjedésével. Nem igaz az a
korábbi szakmai álláspont, hogy a gyorsan növekedõ myomák
esetén nagy a sarcoma valószínûsége (23). A hormonális hatá-
sokra érzékenyen reagáló myomagöbök is gyors növekedést
mutathatnak. A sarcomák pedig nem minden esetben mutatnak
gyors növekedést. Azonban az igaz, hogy ha postmenopausá-
ban, ösztrogénpótlásban nem részesült betegnél új vagy gyor-
san növekedõ fokális elváltozást észlelünk a méhtestben, fel
kell, hogy vetõdjön a sarcoma gyanúja. Tamoxifen kezelésben
részesülõ vagy részesült nõbetegek körében az átlaghoz képest
szintén fokozottabb az uterus sarcoma kockázata (24).

Centrális necrosis mind myomákban, mind sarcomákban
gyakran megfigyelhetõ. Amennyiben irreguláris széleket és
erezettséget, valamint alacsony rezisztenciájú áramlást észle-
lünk egy kevert echogenitású, fokális myometrialis elváltozás-
ban, az egyéb klinikai adatokat is figyelembe véve ki kell zárni
a sarcoma lehetõségét, mégha ezek az ultrahangjelek nem is
specifikusak. További segítséget nyújthat a diagnózis megerõ-
sítésében az újabban alkalmazott diffúziós MR-vizsgálat el-
végzése (25).

� A MÉHFÜGGELÉKEK DAGANATAI

A jó-, illetve rosszindulatú petefészek-daganatok preoperatív
elkülönítése rendkívül fontos, egyrészt a kezelési stratégia
(várakozás és megyfigyelés vagy punctio/mûtét), másrészt a
megfelelõ felkészültségû operatõr és a mûtéti típus megválasz-
tása miatt. Mivel a definitív diagnózis csak szövettani vizsgá-
lat alapján állítható fel, nagy a jelentõsége a mûtét elõtt elvég-
zett kockázatbecslésnek. Továbbá, elõrehaladott stádiumban a
képalkotó vizsgálatok eredménye alapján fontos annak meg-
ítélése, hogy mennyire kiterjedt egy tumoros folyamat, reze-
kábilis elváltozásról van-e szó.

Az adnexumok vizsgálatára elsõ vonalban az ultrahangvizsgá-
lat alkalmas (6. ábra). Összehasonlító vizsgálatok alapján az
derült ki, hogy a kismedencei elváltozások ultrahangvizsgálat
alapján történõ differenciáldiagnosztikájában a legmegbízha-
tóbb eredményt a nõgyógyászati onkológiában jártas ultra-
hangspecialista szubjektív megítélése adja (26). Amennyiben
a vizsgálatot onkológiában nem jártas vizsgáló végzi, segítsé-
get adhatnak a IOTA munkacsoport által megalkotott rizikó-
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5. ábra. Borderline ovariumtumor. 9,3�8,84 cm-es, multilocularis cyta,
melyben papillaris növedék figyelhetõ meg.



becslõ modellek (Simple rules, LR1, LR2, ADNEXA), melyek
objektív és jól reprodukálható mérési paramétereken alapul-
nak (27, 28).

Ezen modellek megalkotása és használata szükségessé tette,
hogy az adnexumok elváltozásainak leírása egységes fogalom-
rendszer alapján történjen. Ebbõl a célból a IOTA munkacso-
port definiálta az adnexumok elváltozásainak leírására hasz-
nált fogalmakat (29). A legegyszerûbben használható rizikó-
becslõ modell, a „Simple rules” modell, mely kizárólag ultra-
hang-morfológián alapszik, így tumormarker vizsgálatot sem
tesz szükségessé. A IOTA munkacsoport rizikóbecslõ modell-
jei – különösen a Simple rules és az LR2 – számos metaanalízis
vizsgálatban összehasonlításra kerültek a már elterjedt rizikó-
becslõ modellekkel, az angolszász területeken használatos
RMI (Risk of Malignancy Index) score-ral vagy a hazánkban
is használatos ROMA (Risk of Ovarian Malignancy
Algorithm) score-ral. Az eredmények azt mutatják, hogy a
IOTA modellek jobban teljesítettek a hagyományos rizikó-
becslõ modelleknél, különösen a reproduktív életkorban lévõ
nõk csoportjában (27, 28).

A IOTA ajánlása szerint, amennyiben az ultrahangvizsgálat
során mégsem egyértelmû, hogy jó- vagy rosszindulatú daga-
natról van szó, és onkológiában jártas vizsgáló nem elérhetõ,
kismedencei MR-vizsgálat javasolt (27, 30).

Amennyiben rosszindulatú daganat valószínûsíthetõ, ultra-
hanggal elvégezhetõ a kismedencei nyirokcsomók és a máj
staging vizsgálata, azonban a felhas, a mesenterium és a retro-
peritoneum staging vizsgálatára az ultrahangvizsgálat nem al-
kalmas, emiatt preoperatív stádiummeghatározás céljából ki-
egészítõ képalkotó vizsgálat javasolt (31). A nyirokcsomók, a
felhas és a peritonealis implantatumok diagnosztikájában a CT
és az MR pontossága megegyezik, az ultrahangvizsgálatnál
pontosabbak, de gyorsasága miatt a leggyakrabban kismeden-
cei és hasi CT-vizsgálatot végeznek.

A PET–CT szenzitívebb a CT-vizsgálatnál, de még nem áll
rendelkezésre evidencia azzal kapcsolatban, hogy ovarium-
tumorok esetében van-e kezelést módosító hatása használatá-
nak.

Irrezekábilisnak imponáló tumor, illetve inoperabilis beteg
esetén ultrahangvizsgálat segítségével szövettani mintavétel is
végezhetõ (Tru-cut /core biopsia) (12).

� GESTATIÓS TROPHOBLASTNEOPLASIA

A terhességi trophoblasttumorok a méhlepény villosus vagy
extravillosus trophoblastsejtjeibõl kialakuló malignus elválto-
zások. Szövettanilag invazív mola (IM), choriocarcinoma
(CCA), placentaágy-trophoblasttumor (placental-site tropho-
blastic tumor/PSTT) és epitheloid trophoblasttumor (ETT) al-
csoportba sorolhatók (32). Invazív mola és choriocarcinoma
esetén jellegzetesen nagyon magas hCG-szintek mérhetõk, ez-
zel szemben a ritkán, akár több évvel a terhességet követõen
kialakuló PSTT és ETT esetén a hCG-szint alacsonyabb szin-
ten marad (<100 NE/l). A gestatiós trophoblasttumorok jel-
lemzõen hematogén úton terjednek, az áttétképzõdés leggya-

koribb helye a tüdõ és a hüvely. A choriocarcinoma a legag-
resszívebb a 4 típus közül, és hajlamos a korai áttétképzõdésre.

A kismedence vizsgálata céljából ultrahang- vagy MR-vizsgá-
lat javasolt. Ultrahangvizsgálat során invazív mola esetében a
méhûrben hiperechogén chorionbolyhok láthatók, melyek
cysticus felritkulásokat tartalmaznak, a tumorszövet a myo-
metriumot infiltrálja. Jellegzetes a fokozott erezettség és vér-
áramlás a tumorban. Ezzel szemben choriocarcinoma esetén
boholyképzõdés nem figyelhetõ meg, a méhûrt inhomogén
massza tölti ki, mely szintén infiltrálja a myometriumot, és
amelyben fokozott áramlás detektálható. A magas hCG-szint
következményeként gyakran kétoldali petefészek-megna-
gyobbodás észlelhetõ, és a petefészkeket theca-lutein cysták
torzíthatják (32).

PSTT és ETT jellemzõ képe az intramuralisan elhelyezkedõ
inhomogén, gazdagon vaszkularizált nodulus jelenléte. ETT
esetén a tumorszövet kontúrja éles, ezzel ellentétben PSTT
esetén jellegzetes az izomrostok között történõ mélybeterjedés
(33).

Tüdõáttétek kizárása céljából mellkas-RTG, esetleg -CT java-
solt. Egyes munkacsoportok csak mellkas-RTG-t javasolnak,
mert nem találtak prognosztikai elõnyt CT-használat során
(34).

Amennyiben a beteg kivizsgálása során (hüvelyi vizsgálat,
mellkas-RTG, májfunkciós paraméterek) nincs gyanú az áttét-
képzõdésre és a betegnek nincsenek az áttétképzõdésbõl adódó
tünetei (pl. központi idegrendszeri tünetek), nem szükséges to-
vábbi képalkotó vizsgálatokat elvégezni. Metastasis gyanúja
esetén vagy ha a szövettani vizsgálat choriocarcinomát igazol
(korai áttétképzõdés veszélye), hasi ultrahang- vagy CT- és
koponya-MR/CT vizsgálat javasolt.

A kezelési terv felállítása cáljából, az elvégzett vizsgálatok
eredménye alapján kiszámítható a FIGO/WHO score, mely
alapján elkülönítjük az alacsony (<6), illetve a magas (�7) koc-
kázati csoportba tartozó betegeket. Magas kockázati csoportba
tartozás esetén nagy a valószínûsége annak, hogy a methotre-
xat kezeléssel szemben rezisztencia alakul ki, ezért EMA-CO
kombinált kemoterápia adása javasolt (32). Tekintettel arra,
hogy a PSTT és az ETT viszonylag kemorezisztens elváltozás,
ezen esetekben a primer kezelési startégia a méh eltávolítását
jelenti, és kemoterápia csak áttétképzõdés esetén javasolt (35).

� NYIROKCSOMÓ-ÉRINTETTSÉG VIZSGÁLATA

A képalkotó vizsgálatok érzékenysége a nyirokcsomóáttétek
vizsgálata szempontjából összeségében nézve alacsony,
ugyanis a micrometastasisokat (0,2–2 mm) tartalmazó nyirok-
csomók észrevétlenek maradnak. Specificitásuk azonban ma-
gas, és a stádium elõrehaladtával az érzékenységük nõ. Nyi-
rokcsomóáttét valószínûsíthetõ, amennyiben a legkisebb
nyirokcsomóátmérõ >1 cm. Továbbá a kerekded alakú, irregu-
láris határú, a primer tumorhoz hasonló jelintenzitású nyirok-
csomók gyanúsak áttétképzõdésre. Centrális necrosis (CT-
vizsgálaton hipodenz terület a nyirokcsomó közepén) esetén a
metastasis feismerésének PPV-értéke 100% (36).
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� TÁVOLI ÁTTÉTEK VIZSGÁLATA

Elõrehaladott stádiumban, illetve ha a távoli áttétképzõdés va-
lószínûsége nagy, a mellkas-has-kismedencei CT-vizsgálat a
leggyakrabban alkalmazott eljárás. Bizonyos nõgyógyászati
kórképek (gestatiós trophoblastdaganatok, sarcomák és a nõi
nemi szerveket érintõ melanoma) esetén már korai stádiumban
is javasolt a távoli áttétek feltérképezése.

� NÕGYÓGYÁSZATI DAGANATOK UTÁNKÖVETÉS

A nõgyógyászati daganatok utánkövetésével kapcsolatban
még nem alakult ki egységes álláspont. Kevés evidencia áll
rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy ki, mikor és hogyan
végezze az utánkövetést (37). Vizsgálatok alapján úgy tûnik,
hogy a kiújulás az esetek többségében a panaszok jelentkezé-
sekor kerül diagnosztizálásra, függetlenül az utánkövetési
stratégiától (36).

A kontrollvizsgálatok során, amennyiben a beteg panaszos
vagy tumormarkerszint-emelkedés látható, képalkotó vizsgá-
lat végzése javasolt (38). Utánkövetésre világszerte a CT-vizs-
gálatot használják a leggyakrabban, ritkábban az MR- vagy a
PET–CT vizsgálatot. A CT-vizsgálat a lágy szöveteken belüli
rossz felbontóképessége miatt csak a nagyméretû kismedencei
relapsusokat tudja kimutatni. A kisméretû lokális recidívák
nem ismerhetõk fel, illetve nehéz a sugárkezelést követõ
fibrosis és a kiújulás elkülönítése, így specificitása lokális ki-
újulás esetén alacsony. Ezzel szemben a távoli áttétek jól felis-
merhetõk CT segítségével.

A nõgyógyászati tumorok ritkán adnak agyi áttétet. Ha adnak,
jellegzetes kép a fehér- és a szürkeállomány határán elhelyez-
kedõ terime, mely a kontrasztanyagot változó mértékben hal-
mozza (vér-agy gát károsodás mértékétõl függõen) és körülöt-
te hipodenz állomány látható (hypoxiás oedema miatt) (36).

Mellkasi folyadékgyülem, pleuralis effúzió jellegzetesen ova-
riumcarcinoma esetén fordul elõ. Tüdõparenchyma-érintettség
esetén az adott tüdõlebenyt ellátó érképlet csúcsán kerekár-
nyék látható. Megnagyobbodott hilaris nyirokcsomók centrá-
lis necrosissal mediastinalis áttétet jeleznek. Kevésbé gyakori
formája a mellkasi áttéteknek a lymphangitis carcinomatosa,
melynek során irreguláris megvastagadások láthatók a tüdõ-
parenchyma interstitialis septumaiban (36).

Májmetastasis csak kontrasztanyag adása esetén látható, idõn-
ként kalcifikálódik. Ritkán a lép, a vese, a hasnyálmirigy vagy
a mellékvese területén jelenik meg az áttét.

A peritonealis áttétek a hashártya változó nagyságú, megvasta-
godott területei, melyek halmozzák a kontrasztanyagot. A re-
keszt borító hashártyán kialakuló tumor felrakódások a máj-
kontúr csipkézetességét eredményezik. A beleket borító peri-
toneum beszûrtsége esetén megvastagodott bélfalak vagy bél-
obstrukció jelei láthatóak. A nagycseplesz többszörös áttét-
jeinek összeolvadásával jön létre az úgynevezett „omental
cake”. Ascites gyakran megfigyelhetõ peritonealis carcinoma-
tosis esetén, ezért ascites jelenlétekor alaposan át kell vizsgálni
a hashártyát (36).

PET–CT során teljestest leképezés történik az anatómia és a
sejtmetabolizmus együttes ábrázolásával, ezáltal szenzitívebb
és specifikusabb, mint a CT önmagában, valamint biztonság-
gal megmutatja a lokális recidívák mellett esetlegesen kiala-
kult távoli áttéteket is.

Lokális recidíva gyanúja esetén kismedencei MR-vizsgálat is
végezhetõ. A nõgyógyászati onkológiában többnyire a T2 sú-
lyozott felvételeket használjuk, melyeken a recidívák többsége
a hüvelycsonk csúcsán, a végbél és a húgyhólyag között elhe-
lyezkedõ, szabálytalan határú hiperintenz masszaként jelenik
meg. Irradiatiót és mûtétet követõen, különösen az elsõ 6 hó-
napban, nehezen különíthetõ el az oedema és a gyulladásos in-
filtrációból adódó hiperintenzitás. Késõbbiekben a fibrosis
hipointenz jelként tûnik fel. A centrális recidíva a kismedence
falára terjedhet, de izoláltan is kialakulhat recidíva a kisme-
dence falán. T2 súlyozott felvételeken az látszik, hogy a kis-
medencét borító izmok, melyek fiziológiásan hipointenz jelet
adnak, hiperintenz massza által destruálódnak. Elõfordulhat,
hogy amennyiben nem történt hysterectomia, a méhnyak hege-
sedik, vagy a tumor elzárja azt, és hydrometra alakul ki. A has-
hártyák érintettségét 86%-os szenzitivitással detektálja az MR
(39). Az ascites hiperintenz folyadékként ábrázolódik. Diffú-
ziós és kontrasztos MR-vizsgálatok finomítják a vizsgálatok
pontosságát (36).

Tekintettel az olcsóságára, könnyû hozzáférhetõségre és gyor-
saságára, a tünetmentes betegek vizsgálatára transvaginalis és
transabdominalis ultrahangvizsgálat rutinszerû használata ja-
vasolható lehetne (36, 40). Tünetmentes betegek körében, nor-
mális tumormarker-szint esetében Testa és munkatársai azt ta-
lálták, hogy az ultrahangvizsgálat pozitív prediktív értéke
100%, míg negatív prediktív értéke 99,6% volt, és 275 esetbõl
csak egy esetben fordult elõ, hogy a CT távoli áttétet mutatott
(40).

Utánkövetéses ultrahangvizsgálat során leggyakrabban az lát-
ható, hogy a recidíva a hüvelycsonk csúcsán, a kismedencét ki-
töltõen vagy a kismedence falán helyezkedik el, többnyire szo-
lid terimeként ábrázolódik, és áramlásvizsgálat során szabály-
talan erezettséget mutat. Húgyhólyag-infiltráció és ureter-
kompresszió esetén hydronephrosis észlelhetõ. Recidíva jele
lehet még, különösen ovariumcarcinoma esetén, az ascites
vagy a szeptált hasûri folyadék jelenléte, de a petefészektu-
mor-kiújulás leggyakoribb megmutatkozása a diffúz abdo-
minalis carcinomatosis (36).

MÉHNYAKRÁK

Bizonyos ajánlások szerint, elõrehaladott méhnyakrák esetén,
3–6 hónappal a kemoradioterápiát követõen egyszeri PET–CT
vizsgálat megfontolandó, mert segít az aszimptomatikusan
perzisztáló tumorok vagy korai kiújulások felderítésében, és
ezáltal korai salvage kezelés adható, javítva ezáltal a betegek
túlélését (8, 41). Egyéb kontroll képalkotó modalitások hasz-
nálata (CT, MR), illetve a PET–CT ismétlése nem javítja a be-
tegek túlélését, emiatt használatuk ilyen célból nem javasolt.
Utánkövetés során csak klinikailag indokolt esetben (panasz,
fizikális vizsgálattal észlelt eltérés) javasolt használatuk. A tu-
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mor leggyakrabban a hüvelycsonk csúcsán újul ki, de jelent-
kezhet a kismedence falán vagy távoli áttétként a tüdõben,
paraaoricus nyirokcsomóban, a hasüregben vagy a supracla-
vicularis nyirokcsomóban is (36).

ENDOMETRIUMCARCINOMA

Az endometriumrák kiújulása kismedencei recidíva és távoli
(hasûri, mellkasi) áttét képében egyenlõ arányban jelentkez-
het. Lokális recidíva gyanúja esetén a PET–CT bizonyult a
legmegbízhatóbbnak (36, 42).

SARCOMÁK

A sarcomák ritkasága miatt vitatott az utánkövetés ideje és
módja. A kiújulás sokszor rövid idõvel a kezelést követõen
alakul ki, gyakori a távoli áttét megjelenése, különösen a tü-
dõkben és a felhasban. Tekintettel a korai kiújulási hajlamra –
különösen high-grade típus esetén –, az NCCN a kezelést kö-
vetõen 3–6 havonta végzett mellkasi-hasi-kismedencei CT/
MR vizsgálatot javasol 2–3 évig, majd 6 havonta 2 évig, majd
évente egyszer (43). Low-grade elváltozások esetén az elsõ 5
évben 4–6 havonta, majd évenkénti vizsgálat javasolt a lokális
kiújulás kizárása céljából (21).

A MÉHFÜGGELÉKEK TUMORAI

A petefészekrák utánkövetésére elsõsorban a tumormarker-
szint-vizsgálatok javasoltak. Tünetmentes betegeknél a rutin-
szerûen, 3-6 havonta végzett kontroll képalkotó vizsgálatok
nem javítják a túlélést (38). Emelkedõ tumormarker-szint, il-
letve panasz esetén a recidíva diagnosztizálására a PET–CT
vizsgálat a legalkalmasabb. Szintén PET-CT alkalmazása ja-
vasolt, ha a CT/MR vizsgálat az emelkedõ tumormarkerek
vagy a tünetek ellenére negatív.

I. stádiumú borderline petefészekdaganatok esetén a tumor-
markerek az utánkövetésre kevésbé jól használhatók (44).
Amennyiben fertilitásmegtartó kezelés történt, 3–4%-os kiúju-
lási aránnyal lehet számolni. Utánkövetés céljából javasolt a
mûtétet követõen 2–3 évig 6 havonta, majd évente ultrahang-
vizsgálatot végezni és gyanús petefészek-elváltozás esetén ki-
egészítõ MR-vizsgálatot kérni. Nincs ajánlás arra vonatkozó-
an, hogy a gyermekvállalási szándék lezárulását követõen ja-
vasolt-e a korábbi mûtétet kiterjeszteni. Arra sincs ajánlás,
hogy amennyiben radikális kezelés történt, szükséges-e után-
követést végezni (37).

GESTATIÓS TROPHOBLASTNEOPLASIA

Utánkövetésük elsõsorban hCG-szint mérésével történik.

� MEGBESZÉLÉS

A nõgyógyászati onkológiában a képalkotó vizsgálatokat alap-
vetõen a primer stádiummeghatározásra és az utánkövetésre
használjuk. A képalkotó módszer megválasztását a tumor ana-
tómai elhelyezkedése jelentõsen befolyásolja.

A szeméremtesti tumorok esetén az inguinalis nyirocsomók
képalkotó vizsgálata (ultrahang, MR vagy CT) javasolt, ha a
fizikális vizsgálat során azokban áttétképzõdés valószínûsíthe-
tõ. Igazolt nyirokcsomóáttét vagy elõrehaladott vulvacarcino-
ma esetén fontos kizárni a távoli áttéteket. Szükség esetén a

mûtét megtervezésében a kismedenci MR-vizsgálat nyújthat
segítséget.

A hüvely tumorainak ábrázolására a kismedencei MR-vizs-
gálat a legalkalmasabb.

Méhnyakrák esetén a lokális kiterjedtég megítélésében ultra-
hang- és MR-vizsgálat egyaránt végezhetõ. MR-vizsgálat ese-
tén nehézséget jelenthet a biopsiát vagy conisatiót követõ re-
aktív gyulladás, illetve reparatív folyamat elkülönítése egy
kisméretû tumortól, ilyen esetben az ultrahangvizsgálat alkal-
mazása elõnyösebb lehet. Ultrahangvizsgálat során szükséges,
hogy a vizsgáló kellõ jártassággal rendelkezzen. Az extrapel-
vicus terjedés és a nyirokcsomó áttétek megítélésére a
PET–CT vizsgálat a legalkalmasabb.

Az endometrium vizsgálatára elsõdlegesen a hüvelyi ultra-
hangvizsgálat javasolt. A lelet értékelésekor figyelembe kell
venni a méhnyálkahártya vastagságának életkor- és ciklusfüg-
gõ fiziológiás változásait is. Amennyiben ultrahangvizsgálat-
tal nem nyerhetõ megfelelõ minõségû felvétel (kedvezõtlen
akusztikus feltételek), kismedencei MR-vizsgálat javasolt.
Elõrehaladott stádiumban hasi CT vagy PET–CT megfonto-
landó.

A méhsarcomák szövettani típusuktól függõen változatos ké-
pet mutathatnak a képalkotó vizsgálatok során. Nincs olyan
képalkotó módszer, mely biztosan el tudná különíteni a myo-
máktól a sarcomákat. Irreguláris határokkal rendelkezõ, kevert
echogenitású, erõsen vaszkularizált fokális myometrialis el-
változások esetén, az egyéb klinikai adataokat is figyelembe
véve, ki kell zárni a sarcoma lehetõségét. A diagnózisalkotás
során további segítséget nyújthat az MR- vagy újabban a
diffúziós MR-vizsgálat.

A függeléktumorok elsõdleges vizsgálatára az ultrahang- és az
MR-vizsgálat a legalkalmasabb. A malignitás valószínûsége
különbözõ rizikóbecslõ modellek segítségével állapítható
meg. Metaanalízisek szerint a IOTA munkacsoport ultrahang-
vizsgálaton alapuló rizikóbecslõ modelljei a már elterjedt RMI
és ROMA score-nál jobban teljesítenek, különösen a repro-
duktív életkorban lévõ nõk körében, akiknél a tumormarker-
vizsgálatok nem kellõen specifikusak. Amennyiben rosszindu-
latú elváltozás valószínûsíthetõ, preoperatív stádiummeghatá-
rozás céljából kiegészítõ képalkotó vizsgálatok szükségesek:
hasi és kismedencei CT.

Gestatiós trophoblasttumorok kivizsgálására kismedencei ult-
rahang- vagy MR-vizsgálat javasolt. A tüdõáttétek kizárása
céljából mellkasröntgen elegendõ, de CT-vizsgálat is végezhe-
tõ. Amennyiben áttétképzõdésre van gyanú (a tünetek, a fizi-
kális vizsgálat vagy a mellkasi képalkotó vizsgálat alapján),
vagy a szövettani vizsgálat choriocarinomát igazol, a has és a
koponya képalkotó vizsgálata is szükséges.

A képalkotó vizsgálatok érzékenysége a nyirokcsomóáttétek
szempontjából csekély, mert a micrometastasisokat tartalmazó
nyirokcsomók észrevétlenek maradhatnak. Specificitásuk
azonban magas, szenzitivitásuk a stádium elõrehaladtával nõ.
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Távoli áttétképzõdés vizsgálatára többnyire elõrehaladott stá-
diumban vagy áttétképzõdésbõl adódó tünetek esetén van
szükség, de bizonyos tumorféleségek (gestatiós trophoblasttu-
morok, sarcomák, melanoma) esetén már korai stádiumban ja-
vasolt a távoli áttétek kizárása. E célból a mellkasi-hasi-kis-
medencei CT-vizsgálat a leggyakrabban alkalmazott vizsgálat.

A nõgyógyászati daganatok utánkövetésével kapcsolatban ke-
vés az evidencia. A kiújulások nagy része a tünetek jelentkezé-
sekor kerül diagnosztizálásra, függetlenül az utánkövetési
stratégiától. Leggyakrabban CT-vizsgálatot kérnek a kezelõ-
orvosok, mellyel csak a nagyobb méretû lokális recidívák és a
távoli áttétek ismerhetõk fel jól. A CT-vizsgálatnál hatéko-
nyabb a PET–CT vizsgálat. MR-vizsgálat inkább csak kisme-
dencei kiújulás gyanúja esetén javasolt. Szintén a lokális ki-
újulás diagnosztikájában alkalmazható az ultrahangvizsgálat.
Egyes munkacsoportok véleménye szerint, utánkövetés során,
a tünetmentes betegek körében végzett ultrahangvizsgálat ru-
tinszerû használata javasolható.

Méhnyakrák esetén képalkotó vizsgálat csak panaszok esetén
indokolt, bár bizonyos ajánlások szerint, 3–6 hónappal a
kemoradioterápiát követõen elvégzett egyszeri PET–CT javít-
ja a betegek túlélését, mert hatékony a perzisztáló tumorok és a
korai kiújulások diagnosztikájában. Endometrium carcinoma
utánkövetésére nincs konkrét ajánlás, kiújulás gyanúja esetén
a PET–CT a legmegbízhatóbb vizsgálat.

A sarcomák ritkasága miatt vitatott az utánkövetés módja, az
NCCN szoros utánkövetést, rendszeres képalkotó kontroll-
vizsgálatokat javasol.

Petefészekrák utánkövetésére a tumormarker-vizsgálatok ja-
vasoltak. Tumormarker-eltérés vagy panaszok esetén a
PET–CT vizsgálat a leginkább ajánlott.
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� ÖSSZEFOGLALÁS

Az endometriosis egy multifaktoriális betegség, ami leginkább
a fogamzóképes korú nõket érinti, és dysmenorrhoeával, kró-
nikus kismedencei fájdalommal, dyspareuniával, dyschesiá-
val, illetve meddõséggel társul. A betegséget az endometrialis
szövetek ectopiás helyen történõ jelenléte és növekedése jelle-
mezi. Hazánkban kb. 180 000, 15 és 39 év közötti nõt érint.
A betegség kialakulásában a Sampson által leírt transzplantáci-
ós elmélet, a retrográd menstruáció széles körben elfogadott
mechanizmus. Az utóbbi idõben a gyulladást fontos tényezõ-
nek tartják az endometriosis kóreredetében. A gyulladást bak-
teriális endotoxinok is kiválthatják. Úgy tûnik azonban, hogy a
nemi szervi vírusfertõzések visszaszorítják a gyulladásos im-
munválaszt a méhnyakcsatornában, ami immunszuppresszív
környezetet hoz létre, így kulcsszereplõi a perzisztáló intra-
cervicalis és felszálló (aszcendáló) nemi szervi és kismedencei
hashártyafertõzéseknek. Fontos körülmény, hogy a vírusfertõ-
zésekben (pl. HPV) a proangiogén és mitogén hatásokkal ren-
delkezõ VEGF túlzott kifejezõdését észlelték a betegekben.
Alsó nemi szervi fertõzések eseteiben jelentõsen nagyobb a
kockázata az endometriosis kifejlõdésének. Kimutatták, hogy
az intrauterin mikrobás kolonizáció, amit szubklinikus méh-
fertõzésnek tartanak, sokkal gyakoribb endometriosisos nõk-
ben, mint az egészséges kontrollcsoportban. A nõi nemi hor-
monok változó koncentrációi jelentõs hatást gyakorolnak ezen
fertõzések kifejlõdésére. Ezek az adatok felhívják a figyelmet
az alsó nemi szervi vírusfertõzések elleni védekezés továbbfej-
lesztésére (pl. vírus ellenes vakcinációval) és a hüvelyi bakte-
riális fertõzések gondos kezelésére, az endometriosis megelõ-
zésében.

Kulcsszavak: endometriosis, cervicalis vírusfertõzés, felszálló
bakteriális fertõzés, méhen belüli bakteriális kolonizáció

� SUMMARY
THE ETIOLOGY, CLINICAL FEATURES, PREVENTION AND
TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS

Endometriosis is a multi-factorial disease, mostly affecting
women of reproductive age and is associated with dys-
menorrhoea, chronic pelvic pain, dyspareunia, dyschesia and
infertility. Endometriosis is defined by the presence and
growth of endometrial tissue on ectopic sites. Between 15-39
years of age 180000 patients are affected by this disease in
Hungary. The most widely accepted hypothesis is Sampson’s
tranplantation theory, the retrograde menstruation in the
pathogenesis of endometriosis. Inflammation can also be
triggered by bacterial endotoxins. It appears that genital viral
infections down-regualte the pro- inflammatory response in
the cervix and induce immunosuppressive environment,
therefore may play a key role in the persistent intracervical and
ascending genital and pelvic peritoneal infections. It is
important that VEGF with its potent pro-angiogenic and
mitogenic effect was found to be significantly over-expressed
in patients with viral (eg. HPV) infections. Lower genital tract
inflammation/infections significantly increase the risk of
developing endometriosis. It was shown that intra-uterine
microbial colonization, a subclinical infection, significantly
greater in women with endometriosis than in the healthy
control group. The varying concentrations of female sex
hormones have significant effects on the development of these
infections. These findings provide the importance of the
improved control of lower genital tract infection (eg. anti-viral
vaccination) and of careful treating of vaginal infections for
preventing endometriosis.

Keywords: endometriosis, cervical viral infection, ascending
bacterial infection, intra-uetrine bacterial colonization

� BEVEZETÉS

Az endometriosis többtényezõs betegség, amely leginkább a
fogamzóképes korú nõket érinti és fájdalmas havivérzéssel,
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közösüléssel, idült kismedencei fájdalommal, nehézkes széke-
léssel és meddõséggel társul. A betegséget a méhnyálkahártya
méhen kívüli jelenléte és növekedése jellemezi. A méhnyálka-
hártya telepei leginkább a nõi kismedencében találhatók (pete-
fészkekben, hashártyán, uterosacralis szalagokon, a Douglas-
zsákban és a hüvely–végbél sövényben). A tünetmentes nõk
között az endometriosis elõfordulási gyakorisága 2–22%, míg
a dysmenorrhoeás nõk között 40–60% (1). Ez a betegség a me-
dencei fájdalom leggyakoribb okozója, a meddõ nõk 13–33%-
ában fordul elõ (2). Bár az endometriosist a leginkább tanul-
mányozott nõgyógyászati betegségek közé sorolják (3), isme-
reteink a betegség kóreredetérõl és kialakulásáról még mindig
hiányosak. A betegség kialakulásában a Sampson által már a
1920-as évek elején leírt áthelyezõdés elmélet, a „retrográd
menstruáció” széles körben elfogadott; ez a méhnyálkahártya
sejtjei rendellenes elhelyezkedésének legjobb modellje (4).
Azonban ez sem magyarázza meg azt a tényt, hogy a kóros he-
lyen jelen lévõ sejtek az endometriosisos nõkben élve marad-
nak, míg az egészségesekben nem. D’Hooghe és munkatársai
(2) immunológiai/gyulladásos kóreredetet feltételeznek, mivel
kimutatták az aktivált makrofágok, citokinek, T- és B-sejtek
fokozott jelenlétét (2). A lelökõdõ méhnyálkahártya foszlá-
nyai lerakódnak a hasüregben, beágyazódnak, szaporodnak,
majd endometriosisos elváltozásokká fejlõdnek. Az endomet-
riosis kifejlõdését a hasüregi folyadékban (PF) lévõ endomet-
rialis sejtek mennyisége és minõsége, az immunfaktorok, köz-
tük a PF megnövekedett gyulladásos aktivitása, a károsodott
immunfelismerés, a méhnyálkahártya-sejtek elpusztítása és az
ellenanyagok képzõdése befolyásolhatja. Hazánkban a beteg-
ség kb. 180 000, 15 és 39 év közötti nõt érint (5).

� AZ ENDOMETRIOSIS KÓREREDETE

A legszélesebb körben elfogadott magyarázat tehát az, mely
szerint az endometrialis sejtek/ szövetfragmentumok retrográd
menstruáció során, a petevezetékeken át jutnak a hasüregbe,
majd a hashártyát infiltrálják, és ezt követõen abba beágyazód-
nak, beterjednek, ezáltal létrehozva a medencei endometriosist
(6, 7). Az ectopiás méhnyálkahártya-szövet hozzájárul a kró-
nikus gyulladásos válasz kialakulásához (8, 9). Fontos azon-
ban megjegyezni, hogy a retrográd menstruációval nem ma-
gyarázható az endometriosis összes esete. Ezekre tán az ilyen
betegekben az endometriumszövet megtapadási helyén (bár-
hol) korábban vagy egyidejûleg jelen levõ, elsõsorban fertõzé-
ses (vagy más eredetû) gyulladásos környezet lehet a magyará-
zat. A petefészkekben, a rectvaginalis septumban vagy a has-
hártyán található endometrialis szövetek eltérõ biokémiai és
patológiai tulajdonságai arra utalnak, hogy az endometriosis
különbözõ feltételek között jön létre. Az utóbbi idõben a gyul-
ladást fontos tényezõnek tartják az endometriosis patogenezi-
sében (10, 11). Az ectopiás endometriotikus szövet különbözõ
citokineket és kemokineket választ ki, ezáltal fokozza a gyul-
ladást, és a makrofágokat a hasüregbe toborozza, ami tovább
stimulálja a gyulladásos választ (12). Az endometriosisos bete-
gek hasüregében megnövekedett számú aktivált makrofág ta-
lálható, és a monocyta-kemotaktikus fehérje-1 (MCP1), az in-
terleukin 8 (IL8), az IL6 és a tumornecrosis faktor alfa (TNFa)
megemelkedett kifejezõdési szintjeit figyelték meg (13, 14).

A gyulladást bakteriális endotoxinok is kiválthatják, ezáltal
elõsegítve a gyulladásos citokinek és kemokinek kiválasztását

(15). Bailey és mtsai megfigyelték, hogy az endometriosisban
szenvedõ rhesus majmokban a bél mikroflórája kórosan meg-
változtak, alacsonyabb koncentrációban kifejezve a lacto-
bacillusokat, de magasabb koncentrációban tartalmazva a
Gram-negatív baktériumokat (16).

Ismert, hogy a méhnyak-csatornában a humán papilloma vírus
(HPV), a herpes simplex vírusok (HSV1 és HSV2) és a cyto-
megalovírus (CMV) okozta aktív fertõzés korai stádiumaiban
a természetes immunválasz a természetes immunsejtek össze-
toborzásával egy gyulladásos hálózatot alakít ki. A keratinocy-
ták Toll-szerû receptorainak (Toll-like receptor – TLR) aktivá-
lása olyan citokinek termelését segítik elõ, mint az IL1b, IL6,
IL8, IL12 interleukinok (IL), a tumornecrosis faktor
(TNF-alfa), valamint az interferonok (IFN-ek), és ezáltal egy
erõs, hatékony gyulladásos környezetet hoz létre (17). Úgy tû-
nik azonban, hogy a fenti vírusfertõzések az immunválaszt ki-
kerülõ mechanizmusokkal, elsõsorban az olyan természetes
immunreceptorok, mint a TLR-ek manipulációjával késõbb
módosítani tudják ezeknek a citokineknek a kifejezõdését,
aminek eredményként visszaszorítják a gyulladásos immunvá-
laszt a méhnyakcsatornában. Számos bizonyíték van arra vo-
natkozólag, hogy a gazda immunológiai tulajdonságai és a he-
lyi (méhnyakcsatorna) HPV (és a fent említett többi vírus) fer-
tõzés – ami immunszuppresszív környezetet hoz létre – kulcs-
szereplõi a perzisztáló intracervicalis és felszálló (aszcendáló)
genitalis és kismedencei hashártyafertõzéseknek. Fontos kö-
rülmény, hogy HPV-fertõzésekben a proangiogén és mitogén
hatásokkal rendelkezõ VEGF szignifikánsan túlzott kifejezõ-
dését észlelték a betegekben (17).

A hasüregtõl distalisabban elhelyezkedõ nemi szervekbõl (hü-
vely, cervix) felszálló bakteriális fertõzések a méhüregi
infekció leggyakoribb útvonalának tekinthetõk. Ennek meg-
akadályozásában a nõi reproduktív szervek közül a méhnyak-
nak különleges szerepe van. A méhüreget (és így a hasüreget
is) a méhnyak mikrokörnyezete védi a felszálló (aszcendáló)
fertõzésektõl azáltal, hogy cervixnyák, gyulladásos citokinek
és mikrobaellenes fehérjék (anti-microbial peptides – AMP-k)
termelésével szabályozza és korlátozza a mikrobák behatolá-
sát. A nem terhes nõkben viszkózus méhnyaknyák tölti ki a
nyakcsatornát. A méhnyakcsatorna epitheliumában (henger-
hám) a kórokozók konzervatív (nem változó) mintázatát (pl.
bakteriális lipopoliszacharidok – LPS) felismerõ receptorok,
úgynevezett Toll-szerû receptorok (Toll-like receptor – TLR)
fejezõdnek ki, amelyek azzal a képességgel rendelkeznek,
hogy érzékelik a mikroorganizmusok jelenlétét, és az AMP-k,
valamint citokinek termelésével természetes immunválaszt
váltanak ki (18). Ha ez a barrier károsodik, a baktériumok be-
hatolhatnak a méhüregbe. Innen a méhkürtökön át a hasüregbe
juthatnak, ahol lokális, sokszor tünetszegény vagy tünetmen-
tes kismedencei krónikus hashártyagyulladást okozhatnak.
Ehhez a gyulladt hashártyához a retrográd menstruációból
származó méhnyálkahártya sejtek, szövetdarabok könnyen ki-
tapadhatnak (szemben az egészséges hashártyával) és ér-
újdonképzõdés (VEGF és más érképzõ faktorok segítségével)
útján beágyazódhatnak, mint endometrioticus laesiók (17, 18).
Egér modellen kimutatták, hogy a méhnyak vírusfertõzése a
nyakcsatornában a természetes immunválasz jellegének meg-
változtatásával redukálja a nõi reproduktív szervek (hüvely,



cervix) azon képességét, hogy megvédjék a méhet a baktérium
fertõzésektõl. Ez elsõsorban a megváltozott TLR és AMP kife-
jezõdéssel és mûködéssel áll összefüggésben (18). Ezáltal fo-
gékonnyá teszik a méhüreget a felszálló intrauterin fertõzések-
re. A vizsgálati adatok szerint azokban a nõkben, akiknél alsó
nemi szervi fertõzések alakulnak ki, szignifikánsan nagyobb a
kockázata az endometriosis kifejlõdésének (19).

A normális kontrollcsoporttal összehasonlítva, a menstruációs
vér nagyobb arányú bakteriális fertõzöttségét és a menstruáci-
ós váladék, valamint a peritonealis folyadék megnövekedett
endotoxin szintjeit figyelték meg az endometriosisos nõkben.
Kimutatták, hogy az intrauterin mikrobás kolonizáció (bakté-
riumtelepek kialakulása: pl. Gardnerella, alfa Streptococcus,
Enterococcusok, E. coli), amit szubklinikus méhfertõzésnek
tartanak, szignifikánsan gyakoribb endometriosisos nõkben,
mint az egészséges kontrollcsoportban. Az irodalmi adatok
szerint a megnövekedett méhen belüli mikrobás kolonizáció az
akut endometriosis egyidejû elõfordulásával társult (18). A hü-
velyi ökológia a fogamzóképes korú nõkben a normális hü-
velyflóra részeként sok Gram-pozitív és Gram-negatív aerob
és fakultatív anaerob mikrobát tartalmaz (19). Úgy vélik, hogy
amikor a mikrobák felszálló migrációval beterjednek a méh-
üregbe, az endometriosisos és nem endometriosisos nõkben
egymástól különbözõ méhüregi környezet hatása alá kerülnek.
Ezek közül néhány mechanizmus, ami az endometriosisos nõk
méhüregében a megnövekedett mikrobás kolonia kialakulását
elõsegíti:

1. az endometriosisos nõk menstruációs váladékának és has-
hártya folyadékának magasabb PGE2 (prosztaglandin-E2)
szintjei és ezek közvetlen hatása a baktériumok redupliká-
ciójára; valamint

2. a PGE2 közvetett immunszuppresszív hatása (20).

Valójában az endometriosisos nõkben erõsebb PGE2 közvetí-
tette immunszuppresszív hatást mutattak ki a lymphocytákon,
mint az egészséges kontroll nõi csoportban (20). A legfrissebb
adatok szerint nagyon valószínû, hogy a Gardnerella vagina-
lissal társuló, csupán csak az E. coli okozta néma uterinalis fer-
tõzés is szerepet játszhat az endometriosis kialakulásában (21).

Az endometriosisos betegekben nagyobb számú E. coli talál-
ható a menstruációs váladékban, magasabb endotoxinszintek
figyelhetõk meg a menstruációs vérben és a hashártyafolya-
dékban. Az endotoxinok a Toll-szerû receptor 4 (TLR4) fehér-
jén keresztül a macrophagokat aktiválni képesek, ami fokozza
a gyulladásos citokinek kiválasztását (22). A humán alsó nemi
szervek állandóan különbözõ baktériumok hatásai alatt állnak,
és ennek a mikroflórának az egyensúlyzavara fertõzést okoz-
hat, ami azután a felsõ nemi szervekbe migrálhat (22).

Az ösztrogén és a progeszteron változó koncentrációi módosít-
ják a menstruációs ciklus során a humán méhnyálkahártya nö-
vekedését. Ezen nõi nemi hormonok változó koncentrációi je-
lentõsen befolyásolják a fertõzések kialakulását. Például a
progeszteron gátolja a lymphocytaproliferációt a méhben, ami
növeli a bakteriális fertõzés valószínûségét. Ezzel szemben az
ösztrogénhiány fontos szerepet játszik az urogenitalis rendszer

fertõzéseinek kifejlõdésében. A magasabb koncentrációjú
ösztradiol több makrofágot toboroz össze, amelyek infiltrálják
az endometriumot, ezáltal támogatva a bakteriális fertõzések
elleni küzdelmet. A Chlamydia trachomatis vagy a
Mycoplasma genitalium által okozott nemi fertõzések
cervicitis, urethritis és hüvelygyulladás formájában jelennek
meg, azonban ezeknek a fertõzéseknek némelyike tünetmen-
tes. A kezeletlen fertõzések felvándorolhatnak a nõi nemi csa-
tornán a felsõbb nemi szervekbe, ezáltal endometritist okozva,
ami fontos kockázati tényezõ az endometriosis kialakulásában.
Jelentõs számú bizonyíték utal arra, hogy az ösztrogén felerõ-
síti a Chlamydia trachomatis és a Mycoplasma genitalium fer-
tõzéseket, ami fokozhatja az endometriosis kialakulásának a
kockázatát. Az endometriosis a reproduktív korú nõk közis-
mert betegsége. Az ösztrogénkoncentráció fokozatosan csök-
ken az utolsó menstruációig (cessatio mensium). A legtöbb nõ-
nek 45 és 55 éves kora között köszönt be a menopausája. Az
50–55 év közötti nõk a 20–29 éves nõkkel összehasonlításban
védettek az endometriosissal szemben. A 40 évesnél idõsebb
nõkben az ösztrogén alacsonyabb szintû koncentrációja ezáltal
csökkenti a fertõzés által kiváltott gyulladásos válaszokat, ami
csökkenti az endometriosis kialakulásának kockázatát (22).

Az endometriosist hormonfüggõ gyulladásos betegségként de-
finiálják, mivel tüneteit az ösztrogén és a progeszteron befo-
lyásolja. Mindazonáltal az endometriosis endometrium-
carcinomával társulhat, mivel az ösztrogénstimuláció és a kró-
nikus gyulladás egyaránt közös etiológiai mechanizmus kiala-
kulásukban (23). Az endometriosisos laesio növekedését elsõ-
sorban az ösztrogénreceptorokon keresztül ható ösztradiol ha-
tása fokozza, mely következményesen növeli a laesio méreteit,
folyadéktartalmát és az epithelialis proliferációt. Az ösztrogén
az eutopiás és az ectopiás endometriumban egyaránt növeli a
vaszkuláris endothelialis sejtnövekedési faktor (VEGF) kifeje-
zõdési szintjeit, ezáltal fenntartva az endometriosis progresszi-
óját. Az ösztrogén hatásán túlmenõen a fent leírtak alapján a
bakteriális endotoxinok, így a lipopoliszacharid is elõsegíti az
eutopiás és ectopiás endometrialis szövet növekedését. A ko-
rábbi tanulmányok kimutatták, hogy a bakteriális endotoxinok
az endometrialis stromasejtekben és a macrophagokban egy-
aránt szignifikánsan növelik a hepatocyta növekedési faktor, a
VEGF, az IL6, az IL8 és a TNF-alfa kifejezõdési szintjeit (22).

A kombinált ösztradiol és lipopoliszacharid kezelés hatása
alatt is kimutatták az endometrialis stromasejtek proliferá-
ciójának szignifikáns növekedését. Ezen felül az endometrio-
sisban szenvedõ betegekbõl izolált macrophagokban megfi-
gyelték az olyan gyulladásos citokinek, mint az IL6 és a
TNF-alfa magasabb szintû kiválasztódását. Az elõzõekben
említett adatok arra utalnak, hogy a nõi nemi hormonok kóros
változásai növelik a bakteriális fertõzések kockázatát, és fo-
kozzák az ectopiás és eutopiás endometrioticus szövetek
növekedését, ami súlyosbítja az endometriosist (22).

A lactobacilus az egyik legfontosabb baktérium, ami az egész-
séges nõi hüvelyben található; azonban az egészséges nõk egy
része olyan mikrobióta flórával rendelkezik, amely nem tartal-
maz szignifikáns mennyiségû lactobacillust. Ravel és mtsai
megfigyelték, hogy a 396 4,5-nél nagyobb hüvelyi pH-val ren-
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delkezõ tünetmentes, szexuálisan aktív nõk 27%-ában na-
gyobb mennyiségû anaerob baktérium, köztük a Prevotella
dialister, Atopobium, Gardnerella, Megasphaera, Peptoni-
philus, Sneadhia, Egerthelia, Aerococcus, Finegoldia és
Mobiluncus baktérium fordult elõ, mint a 4,5-nél kisebb pH-jú
hüvelyflórával rendelkezõ nõi csoportban. Valójában a humán
hüvelyben a mikrobióta szintek változása igen dinamikus, en-
nek következtében a lactobacillus koncentráció a menstruációs
ciklus során változhat (24). Brotman és mtsai a mikrobióta ál-
lományban gyors változásokat mutattak ki, ami idõleges hüve-
lyi fertõzéshez vezethet, spontán gyógyulással. Eszerint a hü-
velyi pH és a mikrobiota rendszer változásai növelhetik az alsó
nemi szervek fertõzéseinek valószínûségét és a társuló endo-
metriosis kockázatát (25). Az alsó nemi szervi fertõzések a
szubklinikus (tünetmentes) medencegyulladás (PID) kockáza-
tát is fokozhatják, ami egy másik ismert kockázati tényezõje az
endometriosis kialakulásának. Ezek az adatok felhívják a fi-
gyelmet az alsó nemi szervi fertõzések gondos kezelésére az
endometriosis megelõzésében (22).

Az immunológiai elmélet, melynek alapja az endometriosisra
jellemzõ szubklinikai peritonealis gyulladás, amelyhez emel-
kedett koncentrációjú gyul-
ladásos citokinek, növeke-
dési faktorok, matrix-
metalloproteázok és angio-
genezis-promoting faktorok
jelenléte, valamint a peri-
tonealis folyadék térfogatá-
nak és fehérvérsejt-tartal-
mának növekedése (nagy-
részt fokozott aktivitású
macrophagok) társul, továb-
bi lehetséges magyarázata a
kórkép kialakulásának.
A peritonealis folyadék he-
moglobin eredetû nem fe-
hérje partikulumai, hem-
tartalma és vasionból álló
magja prooxidáns és pro-
inflammatorikus anyagok-
ként ismertek, és szerepet
játszhatnak az endometrio-
sis patogenezisében több,
általuk kiváltott folyamat-
tal, mint például az oxidatív
stressz indukciójával, a sejt-
adhaesio stimulálásával és a
macrophagok általi citokin-
termeléssel (1. ábra, 1. táb-
lázat) (14).

A méhûr megnyitásával járó
mûtétek során méhnyálka-
hártyasejt-csoportok juthat-
nak a mûtéti sebbe, vér- és
nyirokereken keresztül, em-
bolizációval kerülhetnek
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1. táblázat. Az endometriosis kialakulásával kapcsolatba
hozható kórosan szabályozott immun- és gyulladásos faktorok

Faktorok A kóros szabályozás iránya
endometriosisban

TNF�-, IL8-, IL6-, TGF�-szintek �

RANTES-, VEGF-szintek �

B-sejt-mûködés �

Hemopexinellenes T-szerû
autoantitestszint

�

MMP-k szintjei �

TIMP-k szintjei �

IL4-, IL10-, sICAM-1-szintek �

TNF: tumornekrózis faktor, IL: interleukin, RANTES:
regulated on activation normal T expressed and secreted,
VEGF: vascularis endothelialis növekedési faktor, MMP:
matrix metalloproteinase (enzim), TIMP: tissue inhibitor of
matrix metalloproteinase, sICAM-1: szolubilis intracelluláris
adhaesiós molekula-1

1. ábra. Egyszerûsített vázlat az immunrendszer szerepérõl az endometriosis kialakulásában és fenntartásában.
Az ábra azon események sorrendjét mutatja, amely a hashártyán az endometriosisos sejtek életben maradásá-
hoz, megtapadásához, beágyazódásához, inváziójához és a betegség progressziójához vezetnek. PF: perito-
nealis folyadék



endometriumsejtek a szervezet bármely helyére (extragenitalis
endometriosis).

A coelomahám vagy a Müller-járatok maradványainak meta-
plasiája szintén lehetséges magyarázata az endometriosis ki-
alakulásának. Az indukciós elmélet a coelomahám-metaplasia
elmélet kiterjesztése, mely szerint a peritoneum mesenchyma-
lis sejtei, külsõ tényezõk hatására, endometrialis sejtekké ala-
kulnak át.

A napjainkban folyó intenzív kutatások ellenére a betegség ge-
netikai oka jelenleg nem ismert, ugyanakkor lehetséges geneti-
kai tényezõk szerepe is. Az érintett családokban a betegség
elõfordulási gyakorisága hétszerese az átlagpopulációénak. Ez
kapcsolatban lehet az érintett egyén fent említett fertõzésekre
adott válaszkészségével, „immunreaktivitásával”, mely gene-
tikailag meghatározott (és örökölhetõ), ugyanis az emberi nem
jelentõs genetikai változatossággal és bármelyik megadott an-
tigénnel (fertõzéssel stb.) szemben létrejövõ rendkívül válto-
zatos immunológiai reakciókkal jellemezhetõ. További prob-
lémát jelent e tekintetben, hogy a népesség egy része genetika-
ilag károsodott lehet (nem megfelelõ táplálkozás, élvezeti
szerek hatása, nem megfelelõ életmód stb.) (26)

Az endometriosis gyakoriságának utóbbi években észlelhetõ
emelkedése mögött környezeti hatások, különösen a dioxinok
szerepe is feltételezhetõ. Ezek szerint elfogadható (normális-
nak tekinthetõ) dioxin-környezetkontamináció mellett a maga-
sabb dioxin-plazmakoncentráció hatásának kitett nõi csoport-
ban nagyobb kockázata van az endometriosis kifejlõdésének,
mint az alacsonyabb dioxin-plazmakoncentrációval rendelke-
zõ nõk eseteiben (27).

A méhûr megnyitásával járó mûtétek során méhnyálkahártya-
sejt-csoportok juthatnak a mûtéti sebbe, vér- és nyirokereken
keresztül, embolizációval kerülhetnek endometriumsejtek a
szervezet bármely helyére (extragenitalis endometriosis).

Összefoglalásképpen elmondható, hogy az endometriosis
olyan multifaktoriális betegség, melynek minden megjelenési
formáját egyetlen jelenleg ismert etiológai tényezõ sem ma-
gyarázza.

� MEGJELENÉSI FORMÁI

Az endometriosisra jellemzõ, felszínesen terjedõ elváltozások
leggyakrabban a kismedencei szerveken és peritoneumon jön-
nek létre (endometriosis externa), igen változó megjelenési
formában. A laesiók lehetnek fehérek, barnák, vörösek, kékek
és feketék, melyek kiterjedése apró petechiáktól (gunshot
laesio) víztiszta bennékû papulákon át nagyméretû endo-
metrialis plakkokig és kiterjedt adhaesiókig változik (2. ábra).

Specifikus megjelenési forma a petefészek endometrioticus
cystája (endometrioma), ami csokoládéra emlékeztetõ, de-
komponált vér tartalmú bennékérõl kapta a csokoládécysta
elnevezést.

Mélyen infiltráló endometriosisnak nevezzük az 5 mm-t meg-
haladó melységben infiltráló endometriosist. Predilekciós he-

lye a spatium rectovaginale, rectum, sigma és a húgyhólyag.
Klinikai szempontból a betegség legsúlyosabb formájának te-
kinthetõ (3. ábra).

Az adenomyosisra (endometriosis interna) a myometriumban
diffúzan vagy nodulárisan elhelyezkedõ endometrialis szövet
jelenléte jellemzõ. A 30–40 év közötti nõket érinti elsõsorban
(4. ábra).

A genitalis traktuson kívül elõforduló endometriosis (endo-
metriosis extragenitalis) jellemzõje, hogy az érintett szervre
specifikus, rendszerint catamenialisan jelentkezõ tünetekkel
jár.

A rectumot és sigmabelet érintõ formák dyschesiát és/vagy
haematochesiát okozhatnak, a húgyhólyagot, illetve az uretert
érintõ endometriosis pedig dysuriát és/vagy haematuriát.
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2. ábra. Súlyos fokú endometrioticus összenövések és laesiók laporo-
szkópos képe a kismedencérõl (bal oldali hydrosalpinx)

3. ábra. Az endometriosis leggyakoribb elõfordulási helyei a kismedencé-
ben és a hasfalban



Egyéb lokalizációban ritkán fordul elõ endometriosis, a cecu-
mot, appendixet, rekeszizmot, mellkasi peritoneumot, tüdõt,
májat, hasi és kismedencei nyirokcsomókat, valamint a köz-
ponti idegrendszert is érintheti. Mûtéti beavatkozás nyomán az
uterus megnyitásával járó mûtétek, császármetszés, valamint
episiotomia hegében jelentkezhet.

� AZ ENDOMETRIOSIS TÜNETEI

Endometriosisra kell gondolni meddõség, dysmenorrhoea,
krónikus kismedencei fájdalom, dyspareunia, dyschesia/
haematochesia, diarrhoea, tenesmus, dysuria/haematuria,
pollakisuria, deréktáji fájdalom és idült fáradtság miatt jelent-
kezõ betegek esetén. Ugyanakkor a betegség elõrehaladott for-
mái is teljesen tünetmentesek lehetnek.

Az endometriosishoz társuló kismedencei fájdalom oka lehet a
peritonealis ûrben zajló krónikus gyulladás, adhaesiók kiala-
kulása, valamint az endometriosis által érintett területek speci-
fikus innervatiója. Míg a fájdalom mértéke a betegség mélyen
infiltráló formájával egyértelmû összefüggésben van, addig a
felszínesen terjedõ formák súlyossági foka és a fájdalom mér-
téke között kevés összefüggés mutatható ki.

Alhasi fájdalom miatt vizsgált betegek 40–50%-ában, míg
meddõség miatt kezelt betegek 20–40%-ában fordul elõ endo-
metriosis. Az endometriosis és a meddõség kapcsolata – a sú-
lyos kismedencei adhaesiókkal járó formákon kívül, melyek
rendszerint a tubafunkció károsodását okozzák – nem tisztá-
zott.

� AZ ENDOMETRIOSIS KÓRISMÉZÉSE

Az endometriosis diagnózisának „gold standard” eljárása a
kismedence laparoszkópos áttekintése, melyet ideális esetben
szövettani vizsgálattal egészítünk ki, jóllehet a hisztológiai
eredmény negativitása nem zárja ki az endometriosis fennállá-
sát. Szövettani vizsgálat végzése javasolt a 3 cm-nél nagyobb

endometriomák és mé-
lyen infiltráló endomet-
riosis esetében, a malig-
nitás kizárása céljából
(5).

Fizikális vizsgálat során
a sacrouterin szalagok
érzékenysége, tömege-
sebb adnexumok, fixált,
retroflektált uterus vagy
mélyen infiltráló endo-
metriosisra jellemzõ fáj-
dalmas nodularis elvál-
tozás felveti az endo-
metriosis lehetõségét.
A bõrt érintõ vagy hüve-
lyi feltárás esetén sza-
bad szemmel látható
formák esetén a beteg-
ség könnyen diagnoszti-
zálható.

Neminvazív diagnosztikai módszer hiányában a tünetek kez-
dete és a definitív diagnózis között átlagosan 8 év telik el, ezért
gyakran találkozunk kiterjedt endometriosisban szenvedõ be-
tegekkel. A kései diagnózis, amennyiben a betegség kezelés
nélkül marad, éveken át tartó szenvedéshez, illetve meddõség-
hez vezethet.

Az ezen a téren észlelhetõ jelentõs fejlõdés ellenére sem ismert
elfogadható fajlagosságú és érzékenységû, a betegség diag-
nosztikájában használható laboratóriumi vizsgálat. A periféri-
ás vérbõl kimutatott biomarkereken (pl. CA-125) alapuló
neminvazív diagnosztikai eljárások hatékonysága elégtelen,
értékük emiatt korlátozott. Az utóbbi idõben kimutatták, hogy
a menstruációs ciklus szekréciós fázisa idején és a menstruáció
alatt levett szérummintákban hat kiválasztott biomarker (IL6,
IL8, CA125, CA19-9, TNF-alfa, hsCRP (high-sensitivity
C-reactive protein) szérumszintjeinek értékeit feldolgozó
megfelelõ kombinációs statisztikai analízis (Kruskal–Wallis-
teszt, Mann–Whitney-teszt, LSSVM) magas szenzitivitással
és klinikailag elfogadható specificitással egyaránt lehetõvé
teszi a minimális-enyhe és a mérsékelt-súlyos endometriosis
neminvazív diagnózisát (14).

A képalkotó eljárások közül a betegség elõrehaladott eseteiben
kielégítõ specificitással, szenzitivitással, pozitív és negatív
prediktív értékkel csak az MR- és a speciális felkészültséget
igénylõ transvaginalis és transrectalis UH-vizsgálat bír.

A húgyutak érintettségének tisztázásában intravénás pielo-
gráfia (IVP) és cisztoszkópia, míg a gyakoribb bélérintettség
kórismézésében a kolonoszkópia, valamint a kolonográfia
nyújt segítséget.

Általában elmondható, hogy betegség enyhe formáiban a fent
említett eljárások korlátozott értékûek és a laparoszkópia az
egyetlen diagnosztikus lehetõségünk.
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AZ ENDOMETRIOSIS OSZTÁLYOZÁSA

Korlátai ellenére az egyetlen nemzetközileg elfogadott stádi-
umbeosztás az rAFS (Revised American Fertility Society
Classification of Endometriosis) osztályozási rendszer. Négy
stádiumot (minimális, enyhe, mérsékelt, súlyos) különböztet
meg a betegség a peritoneumot és az ovariumokat érintõ kiter-
jedése, mélysége, valamint az adnexumokat érintõ összenövé-
sek típusa alapján. Külön megítélés alá esik a Douglas-üreg
érintettségének mértéke. A klasszifikáció az endometrioticus
laesiók színét három kategóriában (vörös, fehér és fekete) ja-
vasolja rögzíteni.

� A MEGELÕZÉS SZEMPONTJAI

Ha azt vesszük, hogy a megelõzés jobb, mint a kezelés, néhány
probiotikum és/vagy antibiotikum védelmet nyújthat a szub-
klinikus hüvelyi/méhnyak/méhüregi fertõzések ellen, és ezál-
tal megakadályozhatja az endometriosis kialakulását és kiúju-
lását. A tinédzserkorban adott multivalens vírus vakcináció a
fentiek értelmében szintén szignifikánsan csökkentené az
endometriosis megjelenését az oltott generációban. Már magá-
ban a jelenleg alkalmazott bivalens, kvadrivalens és multi-
valens HPV vakcinációnak is várhatóan tapasztalható lesz a
kedvezõ hatása az endometriosis gyakoriságára a felnövekvõ
fiatal generációban. A vakcinácó továbbfejlesztése és a fent
említett többi vírusra történõ kiterjesztése tehát mindenképpen
javasolt (19).

� AZ ENDOMETRIOSIS TERÁPIÁJA

Az endometriosis kezelése a betegség stádiumának, a vezetõ
tüneteknek (fájdalom vagy meddõség) és a páciens családter-
vezési szándékának függvénye, ezért individuálisan, a beteg-
ség komplexitását figyelembe véve kell megválasztani (5).

KEZELÉS FÁJDALOM SZIMPTÓMÁK ESETÉN

Mivel a meddõség kialakulása annál valószínûbb, minél to-
vább van jelen a betegség, ajánljuk a mielõbbi gyermekválla-
lást.

1. Kezelés a diagnózis felállítását megelõzõen

Endometriosis gyanúja esetén, a kórkép definitív diagnózisáig
az elsõ lépés a mûtéti beavatkozás elõtt az endometriosis okoz-
ta legfõbb tünet, a fájdalom kezelése. Az endometriosis okozta
fájdalom megjelenési formái a dysmenorrhoea, a dyspareunia,
a dysuria, a dyschesia és a ciklustól független kismedencei fáj-
dalom. Ezek kezelésére nemszteroid gyulladáscsökkentõk
használhatók. A mindennapi gyakorlatban leggyakrabban ibu-
profen, nimesulid vagy naproxen tartalmú tabletta ajánlható a
betegeknek. A nemszteroid gyulladásgátlók általános, nem
specifikus fájdalomcsökkentést jelenthetnek az endometriosis-
ban. Ezek a hatóanyagok nem törzskönyvezettek az endomet-
riosis kezelésében, hiányoznak az alkalmazásukat alátámasztó
kontrollált klinikai vizsgálati adatok és nincs bizonyíték arra,
hogy bármelyik NSAID hatásosabb lenne, mint a többi. Az
NSAID-ok mellett a klinikai gyakorlatban az orális fogamzás-
gátlók (OAC) ciklikus alkalmazása is jelentõsen csökkenti az
endometriosis okozta fájdalmat. A legtöbb országban azonban
erre az indikációra nem engedélyezettek e készítmények. Hiá-
nyoznak azok a klinikai vizsgálati bizonyítékok, amelyek alá-
támasztanák a kombinált fogamzásgátló tabletták endometrio-
sisban történõ alkalmazását, és a kezelési irányelvek emiatt

csak korlátozott útmutatást tudnak adni adagolásukról. A két
gyógyszeres terápia párhuzamos alkalmazása is lehetséges a
tünetek csökkentése érdekében. Az NSAID-ok gyakori alkal-
mazása esetén fontos a gyomrot és a cardiovascularis rendszert
károsító hatást is figyelembe venni, és mérlegelni az adagolás
gyakoriságát (28).

2. Gyógyszeres kezelés mûtét után, meddõség esetén IVF-

kezelés javallatával

Amennyiben a betegnek aktív gyermekvállalási terve van és a
mûtétet követõen spontán teherbeesésre van lehetõség, a
gyógyszeres terápia nem indokolt. Abban az esetben, ha med-
dõségi kivizsgálás keretein belül történik a laparoszkópos be-
avatkozás és endometriosis okozta lezárt petevezetékeket di-
agnosztizálunk, a megtermékenyülés csak in vitro fertilisatio
(IVF) segítségével történhet. Ilyen esetekben a választandó te-
rápia a gonadotropin releasing hormon agonista (GnRHa) ke-
zelés. Az endometriosis ezen kezelési lehetõsége már több
mint 20 éve ismert. A kezelés ajánlott idõtartama 3–6 (de in-
kább 6) hónap. A GnRHa (goserelin, buserelin) kezelés gátolja
a petefészkeket stimuláló gonadotropinok (LH, FSH) felsza-
badulását, így csökkenti a szervezetben az ösztrogénszintet és
megakadályozza a menstruáció kialakulását. A lehetséges
mellékhatások az alacsony ösztrogénszint miatt alakulnak ki,
amiért menopausaszerû mellékhatásoknak is nevezzük õket.
Leggyakrabban (10%-nál gyakrabban) hõhullámokról és éj-
szakai izzadásról panaszkodnak a betegek, de gyakori (10%-
nál ritkább) az álmatlanság, a csökkent libidó, a fejfájás, a han-
gulatingadozások és a hüvelyszárazság. Kevesebb, mint 1%-
ban fordulnak elõ csont-, ízületi és izomfájdalmak, illetve de-
presszió. A mellékhatásokat eredményesen lehet csökkenteni
az úgynevezett „add-back” terápiával. Ennek során SERM
(tibolon) vagy ösztrogén és/vagy progeszteron alkalmazható a
kezelés kiegészítéseként (29).

A GnRH-analóg terápiával végzett ovariumszupressziós keze-
lés következtében kialakuló depresszív hangulat szelektív
szerototninreceptor-blokkolókkal (pl. sertraline) kezelhetõ. Is-
mert, hogy a GnRH-elõkezelés növeli az IVF eredményessé-
gét.

Speciális megfontolást igényel az ovarialis rezerv nagymérté-
kû csökkenésével járó petefészekcysta mûtétek két lépésben
történõ végzése. A 6 cm-nél nagyobb endometrioma, kétoldali
4 cm-nél nagyobb petefészekcysta esetén, illetve amennyiben
a kórelõzményben több petefészken végzett mûtéti beavatko-
zás szerepel, az elsõ lépésben alkalmazott fenestratiót követõ-
en 3 hónapig GnRHa kezelés javasolható, melyet követõen
második lépésben kerül sor cystectomiára. Ezzel a módszerel
jelentõsen csökkenthetõ az endometrioma ismételt kialakulá-
sának esélye, és az ovarialis rezerv nagyobb arányú megõrzé-
sére van lehetõség.

3. Konzervatív terápia a diagnózis felállítása után, gyer-

mekvállalási szándék hiányában

Amennyiben a betegnél a mûtétet követõen nem áll fenn gyer-
mekvállalási szándék, többféle gyógyszeres ovariumszup-
pressziós kezelésre van lehetõség (30). Abban az esetben, ha a
beteg még nem szült, kombinált orális fogamzásgátló tabletta
(OAC) folyamatos szedése javasolt. Az OAC megfelelõ meg-



választásánál figyelembe kell venni a készítmény hormon-
összetételét. Gesztagén-túlsúlyos vagy „progestine only” tab-
lettát ajánlott alkalmazni. Az OAC ciklus nélküli, folyamatos
szedése a menstruáció megszûnéséhez és így a tünetek csökke-
néséhez vezet. Egy prospektív tanulmányban összehasonlítot-
ták a folyamatos OAC szedést a konvencionális ciklikus alkal-
mazással. Az OAC folyamatos használata jobban csökkenttet-
te az endometriosis okozta dysmenorrhoeát, mint a konvencio-
nális ciklikus OAC alkalmazás.

Egy közelmúltban végzett tanulmány a hormonális hüvely-
gyûrû (15 �g etinilösztradiol és 120 mg etonorgestrel, a deso-
gestrel biológiailag aktív származéka) és a transdermalis ta-
pasz (60 mg etinilösztradiol és 6 mg 17-deacetil-norgestimat, a
norgestimat elsõdleges aktív metabolitja) terápiás hatékonysá-
gát hasonlította össze. A hüvelygyûrût használók 71%-ában,
valamint a tapaszt alkalmazók 48%-ában csökkent a 3 vezetõ
tünet, a dysmenorrhoea, a dyspareunia és a krónikus kisme-
dencei fájdalom. Endometriosis kezelésére a hüvelygyûrû
sincs törzskönyvezve.

Az endometriosis kezelésében gesztagének is alkalmazhatók
(pl. a medroxy-progeszteron). Ez a szintetikus gesztagén gá-
tolja az ovulációt, a menstruáció kialakulását, az endometrio-
sisos szövetek növekedését, ezáltal a tünetek mértéke is csök-
ken. Mellékhatásaként testsúlynövekedés, pecsételõ vérzés és
rossz közérzet jelentkezhet. A nõk életminõségét figyelembe
véve, nem ajánlható alkalmazása.

Egy másik kezelési lehetõség az aromatázgátlók használata.
Az aromatázgátlók az androgének ösztrogénné és ösztradiollá
történõ átalakítását gátolják, ezzel csökkentve a vér és külön-
bözõ szövetek ösztrogéntartalmát. Elsõsorban emlõrák kezelé-
sében használják. Több tanulmány is bebizonyította, hogy
ezek a szerek rectovaginalis endometriosisban alkalmasak a
panaszok csökkentésére, ha más sebészi vagy gyógyszeres ke-
zelés nem bizonyul hatásosnak. A mellékhatások (hüvelyszá-
razság, hõhullámok, osteoporosis) miatt ajánlatos orális anti-
koncipienssel vagy gesztagénnel kombinálva alkalmazni õket.

Adenomyosisban számos nemzetközi szakmai irányelv szerint
levonorgestrel kibocsátó méhen belüli rendszer (LNG-IUS)
felhelyezése is mérlegelendõ, habár a LNG-IUS-ek endomet-
riosis kezelésére nincsenek törzskönyvezve. A menstruáció
mennyisége és fájdalmassága szignifikáns mértékben csökken
egy LNG-IUS alkalmazásával.

A napjainkban alkalmazott legújabb terápia a dienogest hor-
mon alkalmazása. A dienogest egy szintetikus gesztagén, mely
2 mg-os adagban alkalmazható (Visanne). Antiandrogén hatá-
sú, nem rendelkezik ösztrogén, antiösztrogén vagy androgén-
szerû hatásokkal. Napi 2 mg dienogest alkalmazása szignifi-
kánsan csökkenti az endometriosis fájdalommal járó tüneteit,
csökkenti az endometriosisos laesiók méretét, összességében
javítja az életminõséget (31). Több tanulmány is igazolta,
hogy a 2 mg-os dienogest terápia hatásosságában a GnRH-ana-
lóg kezeléssel egyenértékû, de nem jelentkeznek olyan súlyos
mellékhatások, mint az osteoporosis vagy a lipidprofil kedve-

zõtlen változásai. Lehetséges mellékhatásai a pecsételõ vérzés
és a testsúly növekedése, ami a betegek kevesebb, mint
10%-ánál jelentkezik, de a gyógyszer hosszú távú alkalmazása
esetén ezek a nem kívánt hatások elmúlnak. A betegek keve-
sebb, mint 1%-ánál jelentkezik hüvelyszárazság. Vizsgálatok
folynak a dienogest hosszú távú alkalmazását illetõen, jelenleg
15 hónapnál nem hosszabb kezeléssel állnak rendelkezésre
kellõen nagy esetszámú tapasztalatok. Elérhetõek olyan
nagyon alacsony esetszámú tanulmányok is, amik során ezt a
terápiás eljárást biztonsággal alkalmazták 2,5 évig.

A gyógyszeres kezelés abbahagyása után a tünetek rendszerint
visszatérnek.

A fenti gyógyszeres kezelések a terhesség létrejöttéig vagy
menopausáig folytathatóak.

Hastükrözés során valamennyi látható endometrioticus laesio
eltávolítása csökkenti az endometriosishoz társuló fájdalmat, a
kezelés minimális stádiumú endometriosis esetén a legkevésbé
eredményes. Az uterus beidegzésének laparoszkópos ablatiója
(LUNA) nem indokolt. A mûtéti technikákat összehasonlítva
elmondható, hogy a laesiók elektrokoagulácója vagy lézeres
vaporisatiója hasonlóan eredményes, mint az elváltozások ki-
metszése (32).

Sebészeti lézerek (CO2, KTP, Yag, Dióda) alkalmazása lehe-
tõvé teszi a nagy kockázatot jelentõ lokalizációban (bél, ureter,
hólyag) elhelyezkedõ elváltozások eltávolítását.

A napjainkban uralkodó konzerváló sebészi szemlélethez tár-
suló kiújulási arány 7–40% közötti.

A mélyen infiltráló endometriosis rectumra, sigmabélra, ure-
terre, májra és rekeszizomra terjedõ eseteiben multidiszcip-
lináris sebészeti kezelés javasolt.

Definitív megoldást a méh és az adnexumok eltávolítása jelent.

MEDDÕSÉGGEL JÁRÓ ENDOMETRIOSIS

Minimális és enyhe endometriosis esetén, meddõség kezelése
céljából alkalmazott hormonális terápia nem javítja a teher-
beesési esélyeket. Ugyanakkor ezekben a stádiumokban a
laparoszkópos adhaesiolysis és az endometriosisos laesiók el-
távolítása eredményesen alkalmazható a meddõség kezelésére,
harmadik és negyedik stádiumú endometriosis esetén a sebészi
kezelés eredményessége kérdéses. Kiterjedt adhaesiolysist kö-
vetõen, adhaesio barrierek alkalmazása csökkenti a mûtét utáni
összenövések kialakulásának esélyét.

Noha az endometriosis csökkenti az IVF kezelések eredmé-
nyességét, súlyos endometriosishoz társuló meddõség esetén
IVF kezelés a választandó eljárás, különösen társjavallataok
egyidejû fennállása esetén.

A pszichoterápia, a komplementer medicina, a tradicionális kí-
nai orvoslás, valamint az akupunktúra kiegészítõ terápiaként
alkalmazható az endometriosis kezelésében. Végül, de nem
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utolsó sorban kiemelten fontos szerep jut a betegek önsegélye-
zõ kisközösségeinek a betegséggel vívott, néha reménytelen-
nek látszó küzdelemben.

IRODALOM
1. Farquhar CM. Extracts from the clinical evidence. Endometriosis. BMJ
2000; 320:1449–52.

2. D’Hooghe TM, Debrock S, Hill JA, Meuleman C. Endometriosis and
subfertility: is relationship resolved? Semin Reprod Med 2003;
21:243–54.

3. Guarnaccia M, Olive DL. The structure and future of endometriosis re-
search. Obset Gynecol Clin North Am 1997; 24:455–65.

4. Sampson JA. Peritoneal endometriosis due to menstrual dissemination
of endometrial tissue into the peritoneal cavity. Am J Obstet Gynecol
1927; 14:422–69.

5. Bokor A. Semi-invasive Diagnosis of Endometriosis. PhD theses. Bu-
dapest Semmelweis University - Lauven Carholic University, 2010.

6. Sampson JA. Metastatic or embolic endometriosis, due to the menstrual
dissemination of endometrial tissue into the venous circulation. Am J
Pathol 1927; 3:93–110.

7. D’Hooghe TM, Debrock S. Endometriosis, retrograde menstruation and
peritoneal inflammation in women and in baboons. Hum Reprod Update
2002; 8:84–8.

8. Laux-Biehlmann A, d’Hooghe T, Zollner TM. Menstruation pulls the
trigger for inflammation and pain in endometriosis. Trends Pharmacol Sci
2015; 36:270–6.

9. Khoufache K, Michaud N, Harir N, et al. Anomalies in the inflammatory
response in endometriosis and possible consequences: a review. Minerva
Endocrinol 2012; 37:75–92.

10. Kajihara H, Yamada Y, Kanayama S, et al. New insights into the
pathophysiology of endometriosis: from chronic inflammation to danger
signal. Gynecol Endocrinol 2011; 27:73–9.

11. Bertschi D, McKinnon BD, Evers J, et al. Enhanced inflammatory ac-
tivity of endometriotic lesions from the rectovaginal septum. Mediators
Inflamm 2013; 2013:450950.

12. Lebovic DI, Mueller MD, Taylor RN. Immunobiology of endo-
metriosis. Fertil Steril 2001; 75:1–10.

13. Bedaiwy MA, Falcone T. Peritoneal fluid environment in endo-
metriosis. Clinicopathological implications. Minerva Ginecol 2003;
55:333–345.

14. Mihalyi A, Gevaert O, Kyama M, Simsa P, Pochet N, De Smet F, et al.
Non-invasive diagnosis of endometriosis based on a combined analysis of
six plasma biomarkers. Hum Reprod 2010; 25:654-64.

15. Khan KN, Kitajima M, Hiraki K, et al. Toll-like receptors in innate im-
munity: role of bacterial endotoxin and toll-like receptor 4 in endometrium
and endometriosis. Gynecol Obstet Invest 2009;68:40–52.

16. Bailey MT, Coe CL. Endometriosis is associated with an altered pro-
file of intestinal microflora in female rhesus monkeys. Hum Reprod 2002;
17:1704–8.

17. Zanotta N, Tornesello ML, Annunziata C, Stellato G, Buonaguro FM,
Comar M. Candidate Soluble Immune Mediators in Young Women with
High-Risk Human Papillomavirus Infection: High Expression of

Chemokines Promoting Angiogenesis and Cell Proliferation. PLOS ONE
2016; 11: e0151851.

18. Racicot K, Cardenas I, Wünsche V, Aldo P, Guller S, Means M, et al.
Viral infection of the pregnant cervix predisposes to ascending bacterial
infection. J Immunol 2013; 191:934–941.

19. Khan KN, Fujishita A, Kitajima M, Hiraki K, Nakashima M, Masuzaki
H. Intra-uterine microbial colonization and occurrence of endometritis in
women with endometriosis. Human Reprod 2014; 29:2446–2456.

20. Khan KN, Kitajima M, Yamaguchi N, Fujishita A, Nakashima M,
Ishimaru T, Masuzaki H. Role of prostaglandin E2 in bacterial growth in
women with endometriosis. Hum Reprod 2012; 27:3417–24.

21. Khan KN, Kitajima M, Hiraki K, Yamaguchi N, Katamine S,
Matsuyama T, Fujishita A, Nakashima M, Ishimaru T, Masuzaki H. Esch-
erichia coli contamination of menstrual blood and effect of bacterial
endotoxin on endometriosis. Fertil Steril 2010; 94:2860–63.

22. Lin WC, Chang CY, Hsu YA, Chiang JH, Wan L. Increased Risk of
Endometriosis in

Patients With Lower Genital Tract Infection: A Nationwide Cohort Study.
Medicine (Baltimore). 2016; 95:e2773.

23. Yu HC, Lin YC, Chang WC, Shen BJ, Chang WP, Chuang CM. In-
creased Association Between Endometriosis and Endometrial Cancer. A
Nationwide Population-Based Retrospective Cohort Study. International J
Gynecol Cancer 2015; 25:447–52.

24. Ravel J, Gajer P, Abdo Z, et al. Vaginal microbiome of reproduc-
tive-age women. Proc Natl Acad Sci USA. 2011; 108 (Suppl1):4680–87.

25. Brotman RM, Ravel J, Cone RA, et al. Rapid fluctuation of the vaginal
microbiota measured by Gram stain analysis. Sex Transm Infect. 2010;
86:297–302.

26. Petrányi Gy, Dobozy A, Gergely P, Pálóczi K, Szegedi Gy, Szemere P.
Klinikai Immunológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000.

27. Guo SW, Simsa P, Kyama CM, Mihályi A, Fülöp V, Othman EE,
D’Hooghe TM. Reassessing the evidence for the link between dioxin and
endometriosis: from molecular biology to clinical epidemiology. Mol
Hum Reprod. 2009; 15:609–24.

28. Ling FW. Randomized controlled trial of depot leuprolide in patients
with chronic pelvic pain and clinically suspected endometriosis. Pelvic
Pain Study Group. Obstet Gynecol. 1999; 93:51–58.

29. Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C, Calhaz-Jorge C, d’Hooghe
T, de Bie B. ESHRE guideline: management of women with endo-
metriosis. Hum Reprod. 2014; 29:400–412.

30. Giudice L.C. Clinical practice. Endometriosis. N Engl J Med. 2010;
362:2389–98.

31. Takaesu Y, Nishi H, Kojima J, Sasaki T, Nagamitsu Y, Kato R, Isaka
K. Dienogest compared with gonadotropin-releasing hormone agonist
after conservative surgery for endometriosis. J Obstet Gynaecol Res. 2016
Sep; 42(9):1152-8. doi: 10.1111/jog.13023. Epub 2016 May 26.
PMID:27225336

32. Goodman LR, Goldberg JM, Flyckt RL, Gupta M, Harwalker J,
Falcone T. Effect of surgery on ovarian reserve in women with endo-
metriomas, endometriosis and controls. Am J Obstet Gynecol. 2016 Nov;
215(5):589.e1-589.e6. doi: 10.1016/j.ajog.2016.05.029. Epub 2016 May
27.

56 Nõgyógyászati Onkológia 2016; 21:48–56

Fülöp Vilmos, Bokor Attila



Nõgyógyászati Onkológia 2016; 21:57–62 57

Az adenomyosis kóreredete, diagnosztikája, fogamzóképességre gyakorolt hatásai és korszerû terápiája

� ÖSSZEFOGLALÁS
A képalkotó diagnosztika fejlõdésével, illetve az endometrio-
sis elõfordulási gyakoriságának emelkedéseivel napjainkban
az adenomyosis diagnózisa sem kizárólag az elõfordulási gya-
koriság csúcsát jelentõ 40-es, 50-es multipara korosztályt érin-
ti. Egyre több alkalommal derül fény a meddõség hátterében
adenomyosisra, esetenként egyéb, társuló kórképek mellett.
A korszerû diagnosztika ellenére a kórkép kezelését illetõen
nincs egységes álláspont. A gyógyszeres terápia az esetek je-
lentõs részében tünetmentességhez vezet, azonban a kezelés
felfüggesztését követõen a panaszok kiújulásával kell számol-
nunk. Hatékonyabb kezelést jelenthetnek a laparoszkópos, il-
letve esetenként laparotomiás behatolásból végzett mûtéti be-
avatkozások, melyek kivitelezése azonban technikailag sok
esetben jelentõs kihívást jelent. Az elmúlt években több mini-
mál invazív kezelési lehetõség is elõtérbe került. Összefoglaló
tanulmányunkban az adenomyosis diagnosztikájával és terápi-
ájával kapcsolatos aktuális kérdések áttekintése a célunk.

Kulcsszavak: adenomyosis, infertilitás, gyógyszeres kezelés,
konzervatív mûtéti terápia

� SUMMARY
PATHOGENESIS AND DIAGNOSTICS OF ADENOMYOSIS,
IT’S IMPACT ON FERTILITY AND IT’S UP-TO-DATE
TREATMENT
By the development of different modern imaging modalities
and also with the rising incidence of endometriosis adeno-
myosis seems to be diagnosed not only in cases of the mostly
affected multiparous 40 to 50 aged women but also in earlier
ages. In the process of understanding the underlying causes of
infertility adenomyosis is often seen among other pathologies.
Despite the good quality of imaging techniques the ideal
therapy recommended in cases of adenomyosis still remains
contradictory. Different drug therapies might relieve pain
symptoms but after quitting their administration symptoms
will most likely reappear. As a definitive treatment surgical

therapy by either laparoscopy or laparotomy can be performed
but surgical technique in case of adenomyosis can be
challenging. In the last couple of years a few minimally
invasive therapeutic approaches have been proposed. In our
paper our goal is to give a summary of the up to date
diagnostics and treatment alternatives in case of adenomyosis.

Keywords: adenomysiosis, infertility, medical treatment,
conservative surgical treatment

� DEFINÍCIÓ
Adenomyosis (endometriosis interna) esetén endometriumra
jellemzõ mirigy- és stromaállomány helyezkedik el elszórtan,
szabálytalanul a méhizomzatban. Ehhez az endometriumszi-
geteket körülvevõ simaizom hypertrophiája és hyperplasiája
társul (1). Ismert, hogy az endo-myometrialis határfelület
egyenetlensége, az endometrium bazális rétegének kisfokú be-
türemkedése a myometriumba élettani jelenség. Adenomyosis
esetén az ectopiás endometriumszigetek a határzónától leg-
alább a teljes myometrium vastagság 25%-ának megfelelõ tá-
volságára helyezkednek el. Az adenomyosis esetén észlelt
simaizomsejt-szaporulat hátterében az ectopiásan elhelyezke-
dõ endometrium elhelyezkedés növekedésének kontrolljára
irányuló „reaktív” proliferáció, illetve az endometriumszige-
tek térfoglalásának következtében kialakuló sejttömörülés,
„relatív szaporulat” is állhat (2).

Szövettani feldolgozás kapcsán a méhizomzatban endometri-
alis mirigyek megjelenését elsõként Karl Freiherr és von
Rokitansky írta le 1960-ban, õk a kórképet sarcoma carcinoi-
des uterinumnak, a mirigyek cysticus degenerációjának jelen-
léte esetén cystosarcoma adenoides uterinumnak nevezték (2,
3). Az elsõ, napjainkban is helytálló definíció, amely egy dif-
fúzan megnagyobbodott méhet említ az endometrium myo-
metriumra terjedõ jóindulatú inváziójával, 1972-ben született,
és Bird és mtsainak nevéhez fûzõdik (1, 3). Míg korábban az
adenomyosis diagnózisát általában az eltávolított méh szövet-
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tani feldolgozását követõen állították fel, napjainkban egyre
nagyobb jelentõsége van a fogamzóképes és gyermekvállalási
szándékkal bíró betegek esetén születõ kórismének, amely a
nõgyógyászati képalkotó diagnosztika fejlõdésével és az endo-
metriosis kapcsán végzett laparoszkópos beavatkozások szá-
mának emelkedésével párhuzamosan egyre gyakoribb.

� GYAKORISÁG, KÓREREDET, PATOGENEZIS
Az adenomyosis diagnózisa általában a 40-es, 50-es éveikben
járó, multipara nõk esetén kerül felállításra. Ugyanakkor is-
mert, hogy míg a kórkép ebben az életkorban kifejezett tüne-
tekkel jár, fiatalabb életkorban enyhébb tünetekkel, vagy akár
teljes panaszmentességgel társulhat (2, 3). Összességében az
adenomyosis prevalenciáját 20–25%-ra becsülik, melynek
80%-a a 40-es, 50-es évekre tehetõ (4).

Napjainkban három, az adenomyosis kialakulását magyarázó
elmélet olvasható az irodalomban (1). Méhnyálkahártya sejtte-
nyészeteken végzett kísérletek az endometrium invazív képes-
ségét vetették fel, amely magyarázhatja az endomyometrialis
migrációt. Eszerint az adenomyosis kialakulásának hátterében
a bazális endometrium myometriumba történõ betüremkedése
állhat (2). Más szerzõk a parabazálisan elhelyezkedõ nyirok-
rendszer útján történõ endomyometrialis invázió lehetõségét
hangsúlyozzák. A harmadik hipotézis a myometriumban meta-
plasia útján, de novo képzõdõ endometriumszigetek kialakulá-
sával magyarázza az ectopiás endometrium jelenlétét (1).

A simaizom csökkent ellenállása hajlamosíthat az endometri-
um myometriumba történõ inváziójának kialakulására. Azon-
ban arra vonatkozóan, hogy a csökkent ellenállás egy elsõdle-
ges „gyengeség” következménye-e, vagy mûtéti traumát köve-
tõen (curettage, myomaenucleatio, császármetszés), másodla-
gosan léphet fel, nincs egységes álláspont (2, 3). Az emelke-
dett méhûri nyomás szintén elõsegítheti az endomyometrialis
invaginációt, melyben állatkísérletes eredmények alapján a re-
latív ösztrogéntúlsúly, illetve magasabb prolaktinszint is sze-
repet játszhat, az endomyometrialis határfelület gyengeségé-
nek elõidézése révén (2). Terhesség során a trofoblastinvázió a
subendothelialis myometriumot érintve utat nyithat az endo-
myometrialis irányú inváziónak, mely magyarázhatja a multi-
para nõkben tapasztalt gyakoribb elõfordulást (3). Az immun-
sejtek kóros, akár csökkent (az endometriumszigetek ectopiás
növekedésére adott elégtelen immunválasz révén), akár foko-
zott mûködése (autoantitestek termelése, illetve kövezkez-
ményes immundepozitumok felhalmozódása révén) szintén
hozzájárulhat az adenomyosis kialakulásához (2).

� TÜNETEK
Az adenomyosisban szenvedõ betegek 35%-a teljes panasz-
mentességrõl számol be. Panaszok elsõsorban 40 év feletti be-
tegek esetén fordulnak elõ, melyek a következõk: hyper-
menorrhoea (50–65%), dysmenorrhoea (30%), metrorrhagia
(20%), ritkábban dyspareunia és krónikus kismedencei fájda-
lom (2, 3, 5). Az adenomyosishoz társuló vérzészavarok hátte-
rében a méhizomzat csökkent összehúzódó képessége állhat,
mely az endometriumszigetek myometrialis elhelyezkedésére
vezethetõ vissza. Az endometriosissal ellentétben adenomyo-
sis esetén a kórkép kiterjedése és a tünetek súlyossága közötti

összefüggés egyenesen arányos (2, 4). Az adenomyosis és a te-
herbeesési esélyek összefüggését illetõen ellentmondásos
eredmények állnak rendelkezésre, azonban számos vizsgálat a
betegség fogamzópességére gyakorolt kedvezõtlen hatásáról
számol be (6).

� AZ ADENOMYOSISSAL ÖSSZEFÜGGÕ CSÖKKENT
FOGAMZÓKÉPESSÉG HÁTTERE. ADENOMYOSISSAL
SZÖVÕDÖTT TERHESSÉG

Az angol nyelvû irodalomban alkalmazott nevezéktannak
megfelelõen junkcionális zónának (JZ) nevezett subendothe-
lialis myometriumréteg szerepét az adenomyosishoz társuló
csökkent fogamzóképesség kialakulásában egyre több vizsgá-
lat támasztja alá. Nem terhes állapotban a méh élettani perisz-
taltikus aktivitása elõsegíti a speriumok transzportját. A folli-
cularis fázisban és az ovulációt közvetlenül megelõzõen a
méhösszehúzódások a méhnyak felõl a fundus irányába hat-
nak, és az ovulációhoz közeledve ezek növekvõ amplitúdót és
frekvenciát mutatnak. Kísérletes körülmények között azt is
igazolták, hogy a kontrakciós hullámok a domináns folliculus-
nak megfelelõ oldali tubaszájadék irányába mutatnak. Ezzel
szemben a sárgatestfázisban a perisztaltika alacsony frekven-
ciájúvá és rendezetlenné válik. Ismert továbbá, hogy megter-
mékenyülést követõen, a méhlepény kialakulása során a tro-
phoblastinvázió a JZ-t is eléri, magában foglalja (1).

A méh kóros perisztaltikájának szerepét az adenomyosis ese-
tén megfigyelt csökkent foganzóképességgel összefüggésben
több szerzõ hangsúlyozza. Ennek hátterében egyrészt az ecto-
piás endometriumszigeteket körülvevõ simaizom-hyperplasia,
az endomyometrialis határfelület beidegzési zavara, illetve a
JZ vastagságának és szerkezetének eltérései állhatnak. Úgy tû-
nik, hogy az in vitro fertilizáció (IVF) sikere adenomyosis
fennállása esetén szoros összefüggést mutat a JZ vastagságá-
val. Piver és mtsai szerint míg 10 mm alatti JZ-vastagság ese-
tén egy IVF-ET ciklust követõ teherbeesési arány 45%, addig
10–12 mm között ez az arány 16%, 12 mm felett pedig 5%
volt. Technéciummal jelölt spermiumok domináns folliculus
oldaliságának megfelelõ cervicotubalis transzportja adeno-
myosis esetén a betegek mindössze 8%-ában valósul meg (1).

Adenomyosis esetén az endometriumot ellátó kapillárisok szá-
ma nagyobb, mint egészségesekben. Az endometrium hiper-
vaszkularizációja magyarázhatja a betegséggel gyakran társu-
ló vérzészavarokat. Emellett emelkedett helyi gyulladásos im-
munválaszt is észleltek adenomyosisban. Mindezek kedvezõt-
lenül befolyásolják a beágyazódást. Adenomyosis esetén az
implantációért felelõs fehérjék csökkent termelése, a decidua-
lizáció folyamatának zavara, fokozott oxidatív stressz, illetve
egyes gének szabályozásának zavara is ismert, amelyek szin-
tén hozzájárulhatnak a csökkent fogamzóképességhez (1).

Adenomyosissal szövõdött terhesség esetleges szövõdményei-
rõl kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Egyes szerzõk az
adenomyoticus elváltozások igen gyors ütemû növekedésérõl
számoltak be. Adenomyosis esetén gyakoribb a spontán veté-
lés, a koraszülés, a méhen belüli növekedési elmaradás, illetve
szülés során a méhrepedés. Tekintettel a myometrium belsõ ré-
tegének szerkezetében igazolható eltérésekre, a méhlepény ki-
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alakulása során a spirális artériák remodellingje is zavart szen-
vedhet, amely emelkedett érellenálláshoz és így a praeeclamp-
sia gyakoribb elõfordulásához is vezethet (6).

� A MÉH EGYÉB KÓROS ÁLLAPOTAINAK
ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ADENOMYOSISSAL

Az adenomyosisban szenvedõ betegek 80%-ában myoma,
6–20%-ában endometriosis egyidejû jelenléte figyelhetõ meg
(2, 3). Endometriosisban szenvedõ betegek 27–70%-ában fi-
gyelték meg egyidejû adenomyosis jelenlétét (1). Méheltávolí-
tást követõen endometrialis polyp, hyperplasia, illetve carci-
noma mellett a szövettani vizsgálat során szintén gyakrabban
észleltek adenomyosist, mint más okból elvégzett méheltávolí-
tások esetén. Ennek hátterében a kórképre jellegzetes relatív
hiperösztrogenémia állhat. Szintén a hormonális egyensúlyza-
var magyarázhatja az esetenként adenomyoticus endomet-
riumra korlátozódó atípia és hyperplasia jelenlétét (2).

� DIAGNOSZTIKA
Adenomyosis esetén a bimanuális vizsgálat során, a Bird és
mtsai által leírt definíciónak megfelelõ diffúzan megnagyob-
bodott, felpuhult méhet tapintunk. Gyanús vizsgálati lelet ese-
tén, illetve meddõség, adenomyosis, endometriosis gyanúja-
kor további képalkotó vizsgálatok elvégzése segítséget nyújt-
hat a pontos diagnózis felállításában (1).

A transvaginalis ultrahangvizsgálat érzékenysége 80–86%,
fajlagossága 74–100% adenomyosisban (5). Szabálytalan, he-
terogén echoszerkezetû myometrium, a myometrium aszim-
metrikus (mellsõ vagy hátsó fali dominanciájú) megvastago-
dása, cisztikus felritkulások jelenléte, echomentes, illetve
echodenz csíkozottság a myometrium állományában, az endo-
myometrialis határfelület elmosódottsága a 2D transvaginalis
ultrahangvizsgálat során adenomyosisra utalhat. A JZ vastag-
sága háromdimenziós ultrahangvizsgálattal mérhetõ (1, 3, 5,
7).

Fogamzóképes korú egészséges nõkben, T2 súlyozott MR-
vizsgálat során a méhben három réteg különíthetõ el. Az elsõ a
magas jelintenzitású endometrium, közvetlenül subendothe-
lialisan helyezkedik el a JZ, a külsõ myometrialis réteg pedig
az elõzõnél szintén magasabb jelintenzitással ábrázolódik. Is-
mert, hogy fogamzóképes korú, egészséges nõk 20%-ában a
JZ MR-vizsgálat során nem különíthetõ el. Amennyiben ábrá-
zolódik, a JZ rétegvastagsága ciklusfüggõ (átlagosan 4 mm), a
ciklus különbözõ szakaszaiban ettõl ±0,9 mm-es eltérés lehet-
séges. A legnagyobb rétegvastagság a ciklus 8–16. napja kö-
zött figyelhetõ meg. A jelenlegi álláspont szerint adenomyosis
fennállására utal, ha a JZ rétegvastagsága 12 mm vagy annál
nagyobb. Ugyanakkor 12 mm-es JZ vastagság alatt is felállít-
ható a diagnózis, amennyiben a méh szerkezetében egyéb,
adenomyosisra jellegzetes morfológiai eltérések (szabálytalan
szerkezetû, rétegvastagságú JZ, illetve a myometrium állomá-
nyában észlelhetõ, magas jelintenzitású pontok) figyelhetõk
meg (1, 3).

Az adenomyosis MR-kép alapján történõ klasszifikációja sze-
rint három megjelenési forma különíthetõ el:

I. JZ hyperplasia: a JZ vastagsága a normálértéknél vasta-
gabb, de 8 mm alatti;

II. részleges/diffúz adenomyosis: a JZ vastagsága 8–12 mm
közötti, a myometriumban magas jelintenzitású pontok, il-
letve cysticus felritkulások ábrázolódnak;

III. adenomyoma: körülírt, de bizonytalan határú göb (1).
Utóbbi különleges megjelenési formája az irodalmi ritka-
ságként számon tartott cysticus adenomyoma, mely az
endometriomákhoz hasonló megjelenésû, üregében de-
komponált vért tartalmaz (8).

� TERÁPIA
Az adenomyosis kezelésére vonatkozóan a nemzetközi iroda-
lomban sem áll rendelkezésre egységes álláspont. Az alkalma-
zott kezelés jelentõsen függ a beteg gyermekvállalási terveitõl.
Perimenopausában jelentkezõ panaszok és felállított diagnózis
esetén, amennyiben a méh konzerválása nem cél, a méheltávo-
lítás végleges megoldást jelenthet. Amennyiben a beteg méh-
megõrzõ megoldást szeretne, akkor is több gyógyszeres keze-
lési lehetõség áll rendelkezésre. Nehezebb a döntés abban az
esetben, ha a betegnek gyermekvállalási szándéka van. Az iro-
dalomban számos, alacsony esetszámú vizsgálat áll rendelke-
zésre az adenomyosis mûtéti kezelésének alternatíváira vonat-
kozóan. Azonban tekintettel arra, hogy az elváltozások gyak-
ran nehezen vagy egyáltalán nem körülhatárolhatóan helyez-
kednek el a myometriumban, az operatív megoldás sikere két-
séges, a myometriumon ejtett sérülés pedig igen nagy lehet.
A késõbbi terhesség során a myometriumban keletkezõ, kiter-
jedt hegszövet miatt a méhrepedés veszélye emelkedik.
Mindezek miatt a mûtéti kezelés elsõ vonalbeli terápiaként
semmiképpen nem javasolható. Lehetõség szerint gyógyszeres
kezelést (például levonorgestrel tartalmú IUD-t) javaslunk.

GYÓGYSZERES KEZELÉS
A vérzészavarok, illetve az adenomyosishoz társuló fájdalom
csillapítása céljából többféle gyógyszeres terápia alkalmazha-
tó. Elsõként választandó gyógyszeres kezelésként a levo-
nogestrelt kibocsájtó intrauterine eszköz javasolható, amely
kedvezõ hatású mind a dysmenorrhoeára, mind a hyper-
menorrhoeára nézve (5). Ovariumszuppresszió útján GnRH
analógok, illetve kombinált orális fogamzásgátló tabletták al-
kalmazása is jótékony hatással bírhat, továbbá danazol alkal-
mazása is lehetséges. Alacsony esetszámú, kísérletes eredmé-
nyek a dextroamfetamin-szulfát jótékony hatásáról is beszá-
molnak, fõként az adenomyoshoz kapcsolódó fájdalomra néz-
ve (9). A gyógyszeres kezelések nem vezetnek a méh térfoga-
tának jelentõs csökkenéshez, ugyanakkor az adenomyosishoz
kapcsolódó vérzészavarokat és fájdalmat kedvezõen befolyá-
solják, így tüneti terápiaként alkalmazhatók (5).

Az adenomyosissal összefüggõ fájdalmon és vérzési rendelle-
nességeken túl gyógyszeres kezelés is szóba jön a csökkent
fogamzóképesség javítása érdekében is: hat hónapos GnRH-
analóg kezelést követõen a teherbeesési esélyek jelentõs javu-
lását tapasztalták. Ugyanakkor fontos, hogy a teherbeesési esé-
lyek GnRH kezelést követõ javulásának idõablaka rövid: sike-
res fogamzás minden esetben a terápiát követõen 1 éven, illet-
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ve a menstruáció visszatérését követõen 6 hónapon belül jött
létre (6).

MÛTÉTI KEZELÉS
Az adenomyosis kezelésének célja a teherbeesési esélyek javí-
tása, illetve a panaszok csökkentése. A mûtéti kezelés az ade-
nomyosis típusától függõen 1-es típusú (adenomyomectomia),
illetve 2-es típusú sebészeti kezelés (diffúz adenomyosis ese-
tén történõ citoreduktív célú terápia) lehet.

A beteg életkora a teherbeesési esélyt a mûtéti terápiát követõ-
en jelentõsen befolyásolja. Kuan Hao Tsui és mtsai szerint,
konzervatív sebészeti kezelést követõen a 39 évnél fiatalabbak
esetén a betegek 41%-ában, míg 39 éves kor felett csupán
4%-ában jött létre terhesség. A gyermekvállalási esélyek javí-
tása céljából tehát méhmegtartó, konzervatív sebészeti beavat-
kozás 39 év alatti életkor esetén jön szóba. Mûtétet követõen
3-6 hónapos gyógyulási idõ javasolt a gyermekvállalási kísér-
let megkezdése elõtt (6, 7).

Adenomyoma esetén 1-es típusú sebészi kezelés (adeno-
myomectomia), a leiomyomákhoz hasonló technikával végzett
enukleáció végzendõ. Ismert ugyanakkor, hogy az adeno-
myomának nincs tokja és nincs jól körülírt határ, amely elvá-
lasztaná azt az egészséges myometriumtól. Így a mûtét techni-
kai kivitelezése jelentõsen nehezebb a myomaenucleatiónál,
az elváltozás eltávolításának hatékonysága pedig átlagosan
50% alatti marad (1).

Az adenomyomectomiát, illetve a kombinált, sebészi és
gyógyszeres kezelést összehasonlítva a betegek mindkét keze-
lési alternatívát követõen a panaszok jelentõs csökkenésérõl
számoltak be. Ugyanakkor a kombinált kezelést követõen rit-
kábban fordult elõ kiújulás, mint a csupán mûtéti kezelésben
részesülteknél (1). Adenomyomectomiát követõen a betegek
48–77,5%-a esett teherbe, 27–69% viselte ki terminusig a ter-
hességét, a spontán vetélés kockázata az átlagosnál magasabb
volt (3, 6).

Scarperi és mtsai a noduláris adenomyosis alternatív lapa-
roszkópos kezelésérõl számoltak be. Céluk az adenomyomec-
tomiák következményeként kialakuló kiterjedt hegesedés el-
kerülése volt. Egy tûelektródát és 7 másodlagos elektródát ma-
gában foglaló mûszerükkel 5 cm-es sugárban végezték el az el-
változások termikus ablációját radiofrekvenciás energiát al-
kalmazva olyan betegeknél, akiknek bár gyermekvállalási
szándéka nem volt, a felajánlott méheltávolítást elutasították.
A beavatkozás átlagosan 15–40 percig tartott. Az egyéves
utánkövetés végén a betegek kedvezõ klinikai állapotáról, pa-
naszmentességrõl, illetve 3 alatti Vizuális Analóg Skála
(VAS) értékeirõl számoltak be (4).

Panaszokat okozó, diffúz adenomyosis esetén az érintett myo-
metriumon 2-es típusú (citoreduktív) sebészeti beavatkozás kí-
sérelhetõ meg. A korrekt sebészeti beavatkozás elvégzése igen
nagy kihívást jelent, hiszen a laesiók nem körülhatároltak és
eltávolításukkal együtt járhat az egészséges myometrium ki-
terjedt excisiója is. A kiterjedt excisiót követõen a sebszélek
megfelelõ egyesítése újabb problémát vet fel. Ismert, hogy az

adenomyosis konzervatív sebészeti kezelését követõen viselt
terhességek gyakrabban szövõdnek méhrepedéssel. Adeno-
myosis-specialista sebészeti teamek több új mûtéti technikát
dolgoztak ki a sebészeti kezelést követõ szövõdmények elõfor-
dulási gyakoriságának csökkentése céljából (3, 10, 11).

Diffúz adenomyosis klasszikus sebészeti kezelése során verti-
kális vagy horizontális metszésbõl az érintett területek körülte-
kintõ excisiója, esetenként az érintett myometrium ékresec-
tiója az elsõ lépés (3, 10). A sebszélek egyesítése általában két
rétegben (nagy defektus esetén háromban), mind a myomet-
riumban, mind a perimetrium esetén felszívódó, csomós
öltésekkel történik (10).

Diffúz adenomyosis mûtéti kezelésének alternatívája a transz-
verzális H-metszés, amelyet Fujishita és mtsai fejlesztettek ki.
A beavatkozást minden esetben laparotomiás behatolásból vé-
gezték. A vérzés mértékének csökkentése érdekében vazo-
presszin-infiltrációt, illetve átmeneti a. uterina ligaturát alkal-
maztak. A mûtét során a méh felszínén elõször hosszanti met-
szést ejtettek, majd ennek felsõ és alsó határán ejtett egy-egy
transzverzális metszés révén képezték a technika névadó „H”
metszését. A serosát a metszéseknek megfelelõen 5 mm-es
vastagságban lepreparálták a myometrium felszínérõl, majd a
myometrium adenomyosis által érintett területeit kimetszették.
Annak érdekében, hogy észleljék a méhûr esetleges megnyílá-
sát, chromopertubatiót végeztek. A myometriumot egy, na-
gyobb defektus esetén több rétegben zárták felszívódó öltések-
kel, majd a serosaborítást is egyesítették, szintén felszívódó öl-
tésekkel. Kis esetszámú összehasonlító tanulmányuk szerint az
átlagos mûtéti idõ hosszabb és a vérveszteség is nagyobb volt,
ugyanakkor intraoperatív méhátfúródás ritkábban fordult elõ a
H-metszéssel operáltak, mint a klasszikus mûtéti technika al-
kalmazása esetén. Összefüggést észleltek a preoperatív ovari-
umszuppressziós kezelés és a méhûr nem tervezett megnyílása
között: a mûtétet megelõzõen alkalmazott gyógyszeres kezelés
nehezítette az egészséges myometrium és az adenomyosis kö-
zötti határfelület felkeresését, és a méhûr minden esetben meg-
nyílt. A fájdalom intenzitásának csökkenése a H-metszéssel
operált csoportban kifejezettebb volt, mint a klasszikus cito-
reduktív mûtétet követõen. A gyermekvállalási szándékot ille-
tõen is a H-metszés alkalmazásának elõnyeit hangsúlyozták:
míg a konvencionális mûtéti beavatkozást követõen az öt ope-
rált betegbõl egynél sem jött létre sikeres terhesség, a 6 H-met-
szésel operált beteg egyike a mûtétet követõen 4 hónappal te-
herbe esett. A terhesség kiviselésének sikerérõl nem számoltak
be tanulmányukban (3, 10).

További, szintén laparotomiás behatolásból végzett, alternatív
mûtéti technikáról számoltak be Osada és mtsai. A vérzés fo-
kának csökkentése érdekében a szerzõk átmeneti a. uterina
ligaturát alkalmaztak. Az érintett méhfalon elõször hosszanti
metszést ejtettek egészen az endometriumig, így az méhûr
minden esetben megnyílt. Ezt követõen az adenomyosis által
érintett területet úgy metszették ki, hogy mind az endomet-
riumhoz, mind a serosafelszínhez kötõdõen 1–1 cm-es ép sze-
gélyt hagytak. Majd az endometriumot felszívódó csomós öl-
tésekkel egyesítették, a myometrium defektusát pedig egy ún.
„triple flap” technikával zárták annak érdekében, hogy az



endomyometrialis varratsorok átfedését elkerüljék. Az eredeti
hosszani metszés egyik oldalát transzverzális, a másikat longi-
tudinális irányban zárták. A defektus méretétõl függõen a
myometrium zárása egy vagy több rétegben, felszívódó, cso-
mós öltésekkel történt. Összesen 104 beteg esett át az általuk
ismertetett új mûtéti beavatkozáson. A mûtétet követõen a be-
tegek 5,8%-ánál hematómát észleltek a myometrium állomá-
nyában, amely minden esetben 1 cm alatti volt és minden eset-
ben spontán felszívódott a 2 hónapos utánkövetés végére. Az
utánkövetés kapcsán a betegek 3,8%-a számolt be a tünetek ki-
újulásáról. A gyermekvállalási szándékkal rendelkezõ betegek
61,5%-a esett teherbe (javarészt IVF-ET-t követõen, kisebb
hányaduk spontán). A kívánt terhességek 87,5%-át viselték
terminusig, spontán vetélés csupán 2 esetben következett be
(11).

KOMBINÁLT SEBÉSZETI ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉS
A kombinált kezelés optimális sorrendjét illetõen az álláspont-
ok ellentmondásosak. Egyes szerzõk a citoreduktív mûtétet
követõ azonnali ovariumszuppressziót (GnRH-analógok al-
kalmazását), mások a preoperatív gyógyszeres kezelést követõ
mûtét végzését javasolják. Mindkét terápiás terv esetén javuló
teherbeesési esélyekrõl számoltak be. Ugyanakkor egyes ade-
nomyosis-specialista teamek GnRH-kezelést követõen a mûtét
technikai kivitelezésének nehézségeit hangsúlyozzák (1, 10).

ARTERIA UTERINA EMBOLISATIO (UTE)
Az arteria uterina embolisatio alacsony invazivitásának kö-
szönhetõen vonzó terápiás alternatíva lehet. Az UTE alkalma-
zását illetõen elsõsorban myomák kezelésében áll rendelkezés-
re nagyobb esetszámú tapasztalat, azonban az elmúlt néhány
évben egyre több munkacsoport számolt be a módszer terápiás
hatékonyságáról adenomyosisban is. A beavatkozás során fo-
lyamatos fluoroszkópiás ellenõrzés mellett 500–700 �m-es
szemcséket juttatnak az a. uterinába. Veseelégtelenség, illetve
kontrasztanyag-érzékenység a kezelés ellenjavallatát képezi
(12, 13).

UTE-t követõen a betegek a fájdalom és a vérzészavarok jelen-
tõs mérséklõdésérõl és a hypermenorrhoeával társuló prae-
menstrualis szindróma (PMS) tüneteit illetõen is jelentõs javu-
lásról számoltak be (3). Ugyanakkor izolált, menorrágia nélkü-
li esetekben az UTE a PMS tüneteiben nem hozott érdemi vál-
tozást (14).

Az UTE-t követõen végzett kontroll képalkotó vizsgálatok a
beavatkozást megelõzõhöz képest a méh térfogatának, illetve a
JZ vastagságának csökkenésérõl számoltak be (12, 15). Wang
és mtsai 117 adenomyosis miatt UTE-n átesett beteg MRI
utánkövetése során, a beavatkozást követõen 12 hónappal a ki-
induló méhtérfogat átlagosan 51%-os csökkenését figyelték
meg (12). Egyes szerzõk az uterus volumencsökkenésének
mértéke (az embolisatio során elõidézett necrosis foka) és a tü-
netek csökkenése, illetve a panaszmentesség fennmaradása
közötti összefüggésrõl számoltak be. Bae és mtsai szerint,
amennyiben az elõidézett necrosis és a következményes méh-
térfogat csökkenés 34,3%-osnál kisebb fokú, a tünetek kiúju-
lása jelentõsen magasabb arányban fordul elõ (16).

Az embolisatiót követõen átmeneti, enyhe (kismedencei fájda-
lom, hányinger, láz), illetve ritkán súlyos (vérzés, fertõzés,
sürgõs sebészeti beavatkozás szükségessége) szövõdmények
léphetnek fel. Mindezek mellett az embolisatio a petefészkek
vérellátására nézve is kedvezõtlen hatású lehet, így gyermek-
vállalási szándék fennállása esetén a módszer nem javasolható.
További kedvezõtlen tapasztalat, hogy a panaszok csökkenése
sok esetben átmeneti, a tünetek kiújulása átlagosan 17 hónap
múlva várható (3).

ENDOMETRIUMABLATIO
Az adenomyosishoz kapcsolódó vérzészavarokat egyes mun-
kacsoportok endometriumablatióval kísérelték meg kezelni.
Wood és mtsai a hypermenorrhoea jelentõs javulását észlelték,
ugyanakkor a dysmenorrhoea a betegek túlnyomó többségé-
ben a kezelést követõen is fennmaradt. A jelenlegi tapasztala-
tok szerint az endometriumablatio nem tekinthetõ optimális
kezelési alternatívának adenomyosis esetén (3).

MAGAS INTENZITÁSÚ, FÓKUSZÁLT ULTRAHANG-
KEZELÉS (HIFU – HIGH INTENSITIY FOCUSED
ULTRASOUND THERAPY)
A kezelés alapelve képalkotó (UH, illetve MRI) ellenõrzés
mellett célzott, ultrahangenergiával történõ termikus hatás
közvetítése. A fókuszált energiát mind a serosafelszíntõl, mind
az endometrium felszínétõl minimum 1,5 cm-es távolságra
közvetítik. A termikus hatás révén elõidézett necrosis mértékét
kontrasztanyagos ultrahangvizsgálat során ábrázolódó áram-
lásmentes terület-aránnyal (NPV – nonperfused volume) jel-
lemzik. A kezelés átlagos idõtartama megközelítõleg 20 perc
(17). A beavatkozást követõen elvégzett kontrasztanyagos
UH-vizsgálat által véleményezett NPV mértéke egyenes ará-
nyosságot mutat a beteg klinikai állapotának javulásával. Shui
és mtsai mind a VAS (visual analogue scale) pontértékeinek,
illetve a menstruációs vérvesztés mérékének jelentõs csökke-
nését észlelték HIFU kezelést követõen, és a módszer klinikai
hatékonysága a két éves utánkövetés végén is kimutatható volt
(18). A panaszok mértékének határozottabb csökkenését
észlelték alacsonyabb BMI, továbbá 40 évnél idõsebb betegek
HIFU-kezelését követõen (19).

A tünetek kiújulása HIFU-kezelést követõen a betegek 26%-
ában volt kimutatható, és az esetek többségében a beavatkozást
követõ három éven belül jelentkezett. Magasabb testtömeg-in-
dexû betegek esetén a kiújulás elõfordulási valószínûsége na-
gyobb volt (19).

A HFU kezelés mellékhatásai az elõfordulási gyakoriság sor-
rendjében a következõk voltak: bõségesebb hüvelyváladék
(9%), alhasi fájdalom (2%), sacrumba sugárzó fájdalom
(0,76%), lázas állapot (0,4%), akut veseelégtelenség (0,3%),
különbözõ súlyosságú égési sérülések (0,26%), bélperforáció
(0,2%), hüvelyi vérzés (0,2%), átmenetileg fellépõ homályos
látás (0,2%), illetve vizeletretenció (0,16%) (17). Égési sérülé-
sek jelentõsen gyakrabban léptek fel abban az esetben, ha a be-
teg korábbi hasmûtétének hege az alkamazási területbe esett
(20). További mellékhatásként bõrirritációról, alsó végtagi, lá-
gyéktáji fájdalomról és alsó végtagi zsibbadásról is beszámol-
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tak. A bõségesebb hüvelyváladékozást tapasztaló betegek pa-
nasza átlagosan 3 hónap alatt szûnt meg, az alsó végtagi zsib-
badás szintén körülbelül 3 hónap alatt oldódott. A legsúlyo-
sabb égési sérülések gyógyulási ideje 14 nap volt (19, 21).
Mellékhatások magasabb elõfordulási gyakoriságát tapasztal-
ták azoknál a betegeknél, akik a beavatkozás kapcsán kont-
rasztanyagos ultrahangvizsgálaton is átestek (19).

Cheng és mtsai 2604 HIFU kezelést követõen, kontrasztanya-
gos ultrahanggal kiegészített kezeléseik 0,1%-ában számoltak
be akut veseelégtelenség jelentkezésérõl. Ismert hypertoniás,
illetve rendszeresen nemszteroid gyulladáscsökkentõket
(NSAID) szedõ betegek esetén ezért a kezelést követõen a ve-
sefunkció monitorizálását javasolták (21).

A HIFU-t követõen vállalt terhességrõl kevés irodalmi adat áll
rendelkezésre. Az elsõ beteg, aki HIFU kezelést követõen esett
teherbe, terhességét sikeresen kiviselte (3).

EGYÉB TERÁPIÁS ALTERNATÍVÁK
Wang és mtsai laparoszkópos behatolásból végzett a. uterina
klippelést követõen a méh térfogatának 0,4–74%-os, és a vér-
zészavarok jelentõs csökkenésérõl, eu-, illetve hypo-
menorrhoeáról számoltak be. Ugyanakkor a betegek 45%-a
krónikus, menstruációtól független alhasi fájdalmat panaszolt.
Összességében a betegek 15%-a ítélte kielégítõnek a poszt-
operatív eredményeket (3).

Az adenomyosis által érintett területek laparoszkópos behato-
lásból történõ elektrokoagulációja könnyen kivitelezhetõ, ala-
csony invazivitású terápiás alternatívát kínál. A koagulációt
követõ szövetelhalás és következményes hegszövetképzõdés
kifejezettebb, mint a klasszikus, kimetszést alkalmazó sebé-
szeti beavatkozásokat követõen. Így terhesség vállalása esetén
a méhrepedés nagyobb veszélyével kell számolnunk. Az iroda-
lomban a myometrium elektrokoagulációját illetõen kevés ta-
pasztalat áll rendelkezésre. Általánosságban elmondható,
hogy elsõsorban 40 éves kor felett javasolják, amennyiben a
betegnek nincs gyermekvállalási szándéka, ugyanakkor a ki-
terjesztettebb sebészeti beavatkozásoktól, illetve a méheltávo-
lítástól elzárkózik (22).
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Az orvosi nyelvben gyakran használt idegen kifejezések (3)



� BEVEZETÉS
Az utóbbi évtizedekben az angol nyelv elõretörése, az ifjú
nemzedék latin nyelvtudásának elhanyagolása okoz zavart or-
vosi szavaink helyes értelmezésében.

Ez vezet aztán oda, hogy nem tudjuk orvosi szavaink helyes
írását, majd jelentését. Pedig tudnia kell mindenkinek, hogy a
német, angol, francia nyelv szavainak 40%-a a latin és görög
nyelvbõl származik. Orvosi szavaink pedig teljes egészében a
görög, illetõleg a latin nyelvbõl eredeztethetõk.

Az idegen szavak szótári nemét h. (hímnemû), n. (nõnemû) és
s. (semleges nemû) rövidítéssel írom. Ugyanez a latin nyelv-
ben következõképpen néz ki. Hímnemû masculin rövidítve m;
nõnemû feminini (generis) – rövidítése: f; semleges – neutra-
lis, rövidítése n. A szavak jelentésének tisztázása úgy történik,
hogy az elsõ oszlopba a helyes magyar jelentése kerül a szó-
nak; a középsõben a mindennapi beszédben használatos szót
találjuk; a harmadik oszlopba ezen szó valamelyik nyelvtani
alakja kerül, amely nyelvbõl származik.

A fentiekben leírtak miatt a cikk szerkezete eltér a megszokot-
tól.

� AZ ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT ÉS ELFOGADOTT
KIFEJEZÉSEK A VÁRANDÓSSÁGGAL KAPCSOLATBAN
A MAGYAR NYELVBEN

várandós,

állapotos vagy áldott állapotban van!
viselõs,

kismama.

Terhesség szót ne használjuk!

Csak: méhen kívüli terhesség,
terhesség-megszakítás,
üszögterhesség esetében!

Így van: ikervárandósság 	az ikerterhesség helyett,
várandóssági csík 	a terhességi csík helyett,
várandóssági hét 	a terhességi hét helyett,
várandósgondozás 	a terhesgondozás helyett,
várandóssági mérgezés (toxaemia gör.)

	terhességi toxaemia
helyett,

kóros várandósság 	terhespatológia
(pathologia gör.) helyett.

A keszthelyi kórházban kismamagondozás folyik és nem
terhesgondozás, évtizedek óta! (9)
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� AZ ÁLTALÁNOS ORVOSI GYAKORLATBAN
HASZNÁLATOS SZAVAK

van, létezik eszt
(est)

(alapszó: est lat.)

elõjel, intõjel, jósjel ómen
(omen)

(alapszó: omen –
ominis n. lat.)

elnevezés, cím név nómen
(nomen)

(alapszó: nomen – inis
n.lat.)

Nomen est omen: A név egyenlõ az illetõ elõjelével (nevével),
magával.

hallgatózás auszkultáció
(auscultatio)

(alapszó: ausculto lat.)

hallgató auszkultor
(auscultor)

(alapszó: ausculto lat.)

átvizsgálás,
megtekintés

inspekció
(inspectio)

(alapszó: inspecto lat.)

tapintás, simogatás,
szívverés,
szívdobogás
megtapintása

palpáció
(palpatio)

(alapszó: palpo lat.)

kopogtatás,
ütögetés, ütés

perkusszió
(pecussio)

(alapszó: percutio lat.)



Csángóföldön: ha kiderül, hogy valaki állapotos, akkor azt
mondják neki:

„De megszépültél!” vagy „De szép jövõje van a kis asszonyká-
nak!”

Tehát helyesen: állapotos vagyok, várandós vagyok, viselõs
vagyok, kismama vagyok.

Helytelen a terhes vagyok kifejezés! Ugyanis, aki szülésre ké-
szül, annak ez az állapot öröm és nem teher!

Orvosi nyelvben használjuk a graviditász (graviditas) kifeje-
zést, ami a latin gravidus szóból származik. A magyarban vá-
randósságnak, viselõsségnek felel meg. Gravida (lat.) az a nõ,
aki várandós. Szerencsére a tömegtájékoztatásban és a min-
dennapi gyakorlatban egyre elfogadottabb a várandós(ság) ki-
fejezés. Úgy látszik, a 15 éve elkezdett munkánk lassan beérik.
A PTE Orvostudományi Karán, a Szakosztályi elõadásokon
nem használható a „terhesség” kifejezés! Továbbá ezt erõsíti
meg Dr. Papp Zoltán professzor úr legújabb könyvének címe:
„Várandósgondozás kézikönyve” is!

� HÚD- ÉS IVARSZERVEK vagy HÚGY- ÉS IVARSZERVEK
néven jelentek meg régen (még 1958-ban is) a Bonctani (Ana-
tómiai) könyvben ezen tárgykörben szereplõ írások. Vidéken
még a második világháborúig élt a hugyozás kifejezés, amirõl
késõbb lesz szó (1).

Lássuk az ezzel kapcsolatos szavakat.

vizelõcsõ, húgycsõ urethra

húgyhólyag, vizelõhólyag vesica urinaria

húgyvezér, húgyvezetõ ureter

petefészek (tojástartó) ovarium

vesekõ 	vesekõbetegség

húdkõ	húdkõkór

nephrolithiasis

urolithiasis

Vízkór = oedema (ödéma) gör.

Vizenyõ = a sejtek közötti folyadék felhalmozódása

Cukorbetegség, cukorbaj = Diabetes mellitus (ejtsd: diabétesz
mellitusz). Régen mézes húgyárnak nevezték.

Diabetes (gör.) = szívócsõ (egyenes v. görbe); latinul sipho.

Mellitus (lat.) = mézzel ízesített, mézédes, édes, kedves
(gyönyörû, kellemes).

� HAVI VÉRZÉS – MENSTRUÁCIÓ

Havi vérzés menstruáció
(menstruatio)

(alapszó: mensis lat.)
(hónap)

A Biblia (10) a nõ tisztátalanságának nevezi a mentruációs idõ-
szakot (7 nap); megtiltja a közösülést ezen idõ alatt. Súlyos
büntetést szab ki azokra, akik az elõírásokat megszegik. De
tartózkodniuk kellett a férfiaknak még további 7 napig a nemi
élettõl a vérzés után is. Fiúk születése után 41 napig, lányok
születése után pedig 66 napig kellett önmegtartózkodniuk az
ószövetségi férfiaknak.

Használt kifejezések: havi vérzés, havibaj, bajom, tisztulás,
havi tisztulás, vérzés, vendég, menzesz (menses), menstruáció,
mensi, amit mindig kijavítok. Ez olyan, mint amikor Condom
helyett „coton-t” mond valaki, megalázva ezzel londoni szü-
lész-nõgyógyász kollégánkat.

A hószám a havi vérzést, míg a havadzási a havi szót jelenti.
Ma már nem használt, régi kifejezések. Ilyen régi szó a kisme-
dencebeli a kismedencei helyett is.

havi vérzése van menstruál (alapszó: mensis lat.)
	hónap

két vérzés közti
idõszak

intermenstruum inter (között) lat.

(alapszó: mensis
[vérzés] lat.)
	 hónap

vérzést megelõzõ
2–3 nap, a vele
együtt járó
tünetekkel

praemenstruatio
(prémenstruáció)

prae (elõtt) lat.
(alapszó: mensis
[vérzés] lat.) 	hónap

A menstruációs vér mennyisége: 150-200 ml.

Az elsõ vérzés (menarche) a meno (havi) lat. és az arkklein
(elöl, kezdet, idõbeli elsõség) gör. szavakból keletkezik.

Menstruatio a menstruus latin szóból ered. Vagyis havi tisz-
tulása van, havi vérzése van, havonkint való, havi tisztulást
illetõen a jelentése.

Amenorrhoea (gör.) – vérzéskimaradást jelent. Régen ezen
utóbbira hószámrekedés vagy hószámhiány kifejezést
használták. Hószámzavar a meno-, metrorrhagia.

Menopausa (lat.+gör.) = az utolsó vérzést követõ szünet, havi
vérzés elmaradása. Ezt követõ idõszak a klimax, magyarul a
változás kora, vagyis mensis (lat.) és pausa (gör.) szóból.

megtermékenyítés fekundáció
(fecundatio)

(alapszó: fecundo lat.)

termékenység fekunditász
(fecunditas)

(alapszó: fecundo lat.)

szapora, termékeny fekundusz
(fecundus)

(alapszó: fecundo lat.)

terméketlenség,
meddõség

infecunditas (alapszó: in lat. +
fecundo lat.)
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� KÜLSÕ-BELSÕ NEMI SZERVEK

Vulva – vulvula vulva a külsõ nemiszervek összefoglaló
neve

Volva – volvula (Régen külszeméremi részek volt az
elnevezés)

Alapszó: volvo (jelentése) hengerít, teker, forgat, megforgat,
gördít.

Bolbus – bulbus (gör.) hagyma, hagymavirág.
(Hasonló kifejezés és a jelentése is a növényeknél).

Gens – gentis (geniticus) f. nemzetség, rokonság.

Genitalia – ium (g.) n. nemi szervek, ivarszervek.

Coitus – us. m h.= közösülés, párosodás.
Alapszó: coeo = koitál, közösül.
Cohabito = kohabitál, közösül, valakivel együtt lakik.
Cohabitatio = kohabitáció = egyesülés, közösülés.

Lumbus – i. m = ágyék.

Per lumbos = ágyékon (csókolta)

Ileum – i. = n. ágyék, szeméremtest.

Ili(a) – arium = n. ágyék, belsõ szervek.

Virgo – inis f. = szûz, hajadon lány. Intactus = érintetlen, pró-
bálatlan, kíséretlen.
Virginens = szûzies, szûzhöz illõ.
Nõgyógyászati gyakorlatban 	 virgo intacta = érintetlen, szûz
néven kórismézzük.

Vaginismus: Az alsó hüvelyizomzat akaratlan összehúzódása
(spasmus), mely a nõ behatolás elleni tudatalatti védekezése.
A vaginismus megnevezése a hazai és a külföldi irodalomban a
hüvelygörcs, hüvelyzsába, illetõleg vagodynia (Simpson),
irritabilis vagina (Hodge) néven szerepel.

Onanisatio (onanizáció) = onania = önkielégítés (régen önfer-
tõzés) a férfiaknál. A név a bibliai Onan nevébõl ered. Ugyanis
az ószövetségi Szentírás szerint Juda középsõ fia, Onan gyako-
rolta elõször a megszakított közösülést. Az írás szerint Juda a
fiát, Onant beküldte megözvegyült menyéhez, Thámárhoz,
hogy „magot” támasszon elhalt bátyának. „Onan pedig tudja
vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az õ báty-
ja feleségéhez bemegy vala, földre vesztegeti el a magot, hogy
bátyjának magot ne támasszon.”

Említsünk néhány példát a nép nyelvében elõforduló, és egyút-
tal nagyon találó megjegyzésekbõl – a megszakított közösülés-
sel kapcsolatban. Baranya: szórat, de nem vet; Háromszék:
bent csépel, kívül szór; Bihar: ne járj a szobában, hanem ma-
radj a pitvarban.

Masturbatio (maszturbáció) = önkielégülés (nõknél). Vagyis a
nemi ösztön kielégítése közösülés vagy nemi együttlét (aktus)
nélkül.

Házasélet 	(régen) házassági élet.

Introitus = bemenés, bemenetel, valamely helyre vezetõ út,
alapszó: introeo (lat.). A gát (perineum) és a (hymen) szûzhár-
tya közötti rész.

hymen (gör.) = a szûzhártya, lehet még membrana vaginalis el-
nevezés.
Hymen a görög mitológiában a menyegzõ és a házasság istené-
tõl, Hymenaeustól kapta a nevét. Azt azonban gyakran még a
felvilágosult nõk és férfiak sem tudják, hogy a szüzesség el-
vesztése csak 50%-ban jár vérzéssel, amit pedig a hártya léte-
zésének kézzelfogható bizonyítékának szokás tartani. Ebben a
kérdésben nyújt eligazítást Beõthy professzor (8) híres „hymen
preparátum” gyûjteménye a PTE Igazságügyi Orvostani Inté-
zetében.

Praeputium (gör., lat.) = elõbõr, makktyú vagy a hímvesszõ
makkját fedõ, ráhúzódó bõr: fityma.

Fitymál: fölényeskedve, kényeskedve nemkívánatosnak,
rossznak nyilvánítani valamit (magyar szó). Fityeg, fityula is
ebbõl a szóból ered.
A fitymában (preputium, ejtsd prepucium) lévõ faggyúmiri-
gyekben termelõdik a smegma (világos sárgás, vajszerû vála-
dék), ami rákkeltõ hatású. Eltávolítása tehát nagyon fontos!
De milyen bámulatos a bibliai elõrelátás! (10). A Teremtés
könyvében (Ószövetség) van a körülmetélés (circumcisio a la-
tin circum = körül, köröskörül és a cido = vágni szóból); vagyis
legalább ezer évvel Krisztus születése elõtt. Ennek jelentõsé-
gét a méhnyakrák megelõzésében az orvostudomány csak a
XX. században ismerte fel. Néhány évtizeddel ezelõtt pedig
szlovén kutatók Macedóniában még a körülmetélés idõpontjá-
nak fontosságát is kimutatták. A Macedóniában élõ három val-
lási közösséghez tartozó: a görögkeleti (ortodox) macedón, a
mohamedán (muszlim) albán és a zsidó asszonyokat vizsgálták
(11). A legtöbb méhnyakrák vagy praecancerosus (rákmegelõ-
zõ állapot) a macedón asszonyoknál fordult elõ, zsidóknál
egyáltalán nem volt ilyen (canser = rák, prae = elõtt, vagyis
rákelõtti).
Az albán (sciftár = szküpetár) asszonyokban a gyakoriság a
kettõ között, azaz a macedónokénál kevesebb volt. Az eredmé-
nyek magyarázata az, hogy a fityma faggyúmirigyeiben ter-
melt smegma – rákra hajlamos asszonyokban carcinogen. Zsi-
dóknál a születés utáni 8. napon végzett körülmetélés a
faggyúmirigyek nagy részét eltávolítja, a megmaradók elsor-
vadnak. A macedónok a körülmetélést késõbb végzik, és a
megmaradó mirigyek már nem sorvadnak el, és termelik a rák-
keltõ smegmát. Tehát a körülmetélés eredeti idõpontjának
módosítása is látványos következményekkel jár.
Mértékadó szakemberek szerint a rendszeres tisztálkodás, az
ún. penis higiénia, vagyis legalább reggel és este a hímvesszõ
alapos megmosása (hogy a fityma redõibõl a smegmát kimos-
suk) elegendõ a smegma okozta carcinogen hatás kivédésére.
Vagyis a megelõzés nagyon fontos! Ennek elkezdése pedig
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már a fiúgyermek 1 éves korában megtörténik, amikor a szülõk
a fityma megtisztítását fürdésnél rendszeresen elvégzik.

A hímvesszõ (penis lat.) feje a glans (lat.), magyarul makk.
Makkbörtön a phymosis (gör.) (ejtsd: fimózis) magyar megfe-
lelõje.
A görög nyelvben a hímvesszõ phallos (fallosz), egyes népek-
nél a fából faragott hímvesszõ is. A magyar nyelvben a kissé
trágárnak tartott f… szót használják.

Scrotum (lat.) herezacskó (régen a nyelvújításkor borék), a nép
nyelvében „töke” valakinek; ami nem csak a herezacskót, ha-
nem a két heregolyót (testis) is magában foglalja.

Clitoris (gör.) = csikló.
Nõknél a musculus erector clitoridis a csiklóbegyesítõ, a
praeputium clitoridis a csiklómakktyú!

Magzating lett nyelvújításkor az amnion neve, az elõzõ két
névvel együtt a nyelvújításkor jöttek létre.

� MÉG NÉHÁNY GYAKRAN ELÕFORDULÓ KIFEJEZÉS
VAGY SZÓ

válogatás elekció
(electio)

(alapszó: eligo lat.)

válogatva elektív (alapszó: eligo lat.)

kiválasztás
kiszemelés

szelekció
(selectio)

(alapszó: seligo lat.)

kiválasztva szelektív
(selectiv)

(alapszó: seligo lat.)

jellegzetes, fajlagos
(elkülönített,
különvett)

specifikus
(specificus)

(alapszó: species –
facio lat.)

megfelelõ adekvát (alapszó: adaequo lat.)

kitevés, kihelyezés
mindazok a külsõ
hatások, amelynek
egy szervezet ki van
téve

expozíció
(expositio)

(alapszó: expono lat.)

Superpubicalis = szeméremtest fölötti, ún. Pfannenstiel-féle
metszés a nõgyógyászatban.
Suprasymphysealis metszés ugyan az, mint a fenti metszés!

Symmetria (gör.) = részarányosság, sympathia (gör.) = rokon-
szenv.

Pacemaker (ang., ejtsd: pészméker) szívdobogtató, szívritmus
szabályozó.

Doppler (ném.) vizsgálat = olyan ultrahangvizsgálat, ahol
nemcsak a szervek formáját, elhelyezkedését stb. figyelheti a
szakember, hanem a vérátáramlását is.

Turgor = elegendõ folyadékot kapó szövetek feszes állapota –
az erek teltsége mellett (alapszó: turgeo (lat.) = dagadni, fel-
duzzadni, kifakadni).

méhnyálkahártya-
hurut

endometritisz
(endometritis)

(alapszó: endometrium
lat.)
itis=gyulladás lat.

függeléklob petevezetõ-gyull
adás
(salpingitis lat.)
petefészek-gyull
adás
(oophoritis lat.)

Rendszerint a
petevezetõ és a
petefészek-gyulladás
együtt fordul elõ
(salpingo-oophoritis
lat.)

Méh körüli kötõszövet gyulladása a para- et perimetritis lat.

méhlob metritisz
(metritis gör.,
lat.)

(alapszó:metrium gör.,
lat.)

Hysteron – így nevezeték az ókori görögök a nõ altestét

Hysteria a görögben a méhet jelenti. Így lett hysteralgid a
méhfájdalom, és hysterectomia a méheltávolítás.

A terhességmegszakítás vagy félbeszakítás, vagyis interruptio
a latin interrumpo igébõl ered. A magyarban még kaparás (ka-
parásom volt), kikaparás (kikaparták), méhkaparás, mûvi veté-
lés, terhesség mûvi megszakítása névvel illetik. A terhesség
idõ elõtti megszakadása a vetélés, orvosi szóval abortus (abor-
tusz), ami az aborior (gör., lat.) alapszóból képzõdik.

A francia szakirodalomból került hozzánk a curettage,
curetage, curette kifejezések (ejtsd: kürettázs, kürett); amik
szintén a nem graviditással összefüggõ kaparást jelentik.

A fentiekbõl látható, hogy a hétköznapi nyelvben sokszor nem
is olyan könnyû eligazodni. Ámbátor az is látszik, hogy a ka-
parást és a curettet (ejtsd: kürettet) egyaránt használják a
magyar nyelvben.

Nymphák a görög mitolgiában bájos, ifjú nõalakok, kikben a
teremtõ éltetõ erõinek megtestesülését látták.
Rima – (n.n.) = rés, repedés, hasadék.
Angustiae – arum nõnemû (n.n.) = szoros, szûkkeblûség, rö-
vidség, szûkség, szorultság (alapszó: gör., lat.)
Rima pudendi angustarum = a szeméremtest szûkületének
rése.
Reconstructio perinei = a gát helyreállítása, visszaállítása.
Petting (angol): ölelgetés, simogatás, dédelgetés, cirógatás,
csókolózás (coitus nélkül).
Sex appeal = (ejtsd: szekszepil) ang. 	 nemi vonzerõ.
Climacterium virile = férfi klimax, férfi változókor.

� KÖZÖSÜLÉS
Lehet:

cunnalis cunnus-i. m = méh hüvely. Ez helyesebb elnevezés,
mint a vaginális, mert a vagina (f.) a kard hüvelyét jelenti,
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oralis os- osis n. száj (os- ossis n. = csont, tetem),
analis anus-i m.= végbélnyílás, far, alfél, segg,
manualis manus – us nn. = kéz.
Potestas coeundi = közösülési képesség.
Facultus generandi = nemzési tehetség.

Mater semper certa. Az anya szerepe mindig biztos!
Pater semper incertus. Az apa szerepe mindig bizonytalan!

Szeméremdomb monsz Venerisz
(alapszó: mons Veneris lat.)

Szeméremtest pudendusz
(pudendus-i m.)
(alapszó: pudeo (lat.) szégyelleni

Pubes (puberis) m n. a férfi szeméremtest. Jelen vannak a fér-
fiasság és a felnõtté válás jelei (szõrzet stb.)

Pubertas az a kor, amikor a gyermekkorból megy át a serdülõ-
korba a szervezet.

Szeméremcsont szimfízis
sümfûzis

(alapszó: symphysis
gör., lat.)

Gát perineum (alapszó: perinaeon
gör., lat.)

Gát fékje Frenulum perinei

Fék, zabola, kantár frenulum (alapszó: frenulum –i.
n. fék, lat.)

Frenulum breve (brevis h. nem + n. nem, breve = rövid, lat.) 	
s. nem esetén használjuk.
Frenulum clitoridis (nõknél).

Labium minor a kisajak, labium maior nagyajak.

Pollutio = magömlés.
Pollutiones nocturnae = éjszakai magömlések.
Abstinentia sexualis = nemi megtartóztatás.
Osculatio(nes) linguae = nyelvcsók.
Libidó (lat., sexualis) = nemi vágy.
Libido sexualis senilis seu (vagy) postclimacterica = idõskori
nemi vágy, klimax utáni libidó.

Fama a hír ókori, római istennõjének neve. Ebbõl alakult ki a
Fama est, vagyis az a hír járja – mondás. Ugyancsak ide tarto-
zik a Fama volat kifejezés, ami azt jelenti, hogy a hír szárnyal,
vagyis a hír gyorsan terjed!

� EMÉSZTÉSSEL, SZÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS SZAVAK
Foetor ex ore = rossz szájszag, bûz a szájból!
Foetor oris m. = bûz, büdösség; os, oris n. = száj (lat.)

Széklet, székletét
Ürülék
Bélsár
Szar

Fos = híg széklet; gyakori hasmenés = fosás.
Fosik, pejoratív értelemben: fossa a szót, fostos gyerek.

orvosi
szóhasználat

fécesz (faeces lat.) = széklet

fekália (faecalia lat.) = tõzeggel vagy
fûrészporral stb. kevert emberi ürülék, mint
emberi trágya

faecus = piszkos, szaros

fekulencia (faeculantia) = üledék, sár, piszok

fekulentusz (faeculentus) = mocsok, piszok

flatus = szellentés (flátusz lat.), szél fúvása

flatus vaginalis = hüvelyi szellentés, amit
világviszonylatban is elõször Szellõ tanár úr
(Pécs – Szülészeti Klinika) írt le 1942-ben.
E sorok írójának megvan a cikk egyik
különlenyomata! (8)

Érdekes a szar szó használata, ami csak az utóbbi évtizedekben
lett annyira elterjedt; ugyanis korábban csak falun volt min-
dennapos.

Az is igaz, hogy kutatásaim során jutottam el olyan nemesi
családnevekhez, (a XVIII. és XIX. században), amelyek a szar
szót magába foglalják. Így találkoztam a Szarkássy és Szar-
kándi nevekkel (13.)
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A magyar orvosi nyelvben gyakran elõforduló és félreérthetõ
kifejezések sorozatának második részét a Nõgyógyászati On-
kológia 21. évfolyam 1. számában adtuk közre. Az alábbiak-
ban a harmadik részt közöljük.

prediktív A predikció (jóslás, elõrejelzés) fõnévbõl szárma-
zik, jelentése elõrejelzõ, várható, jósolható. Az orvosi nyelv-
ben az angol predictive value terjedt el leginkább, amelyet
helytelenül prediktív value alakban is írnak: felemás írásmód.
Tökéletesen megfelelõ a magyar változat: elõrejelzõ/várható
érték.

preventív A prevenció (megelõzés) fõnév származéka: vala-
mit megelõzõ, elhárító tevékenység, például a szûrés, amellyel
a betegség kialakulását akarjuk kivédeni. Preventív medicina
megelõzõ orvostan. Köznyelvi jövevényszó, jelöljük a szóvégi
í megnyúlását. Magyarul megelõzõ, nem pedig elõzõ. Elõfor-
dul szóösszetételben is (kemopreventív intézkedések).

primer elsõ, elsõdleges (l. apró csiszolások). Köznyelvi jöve-
vényszó; a latin primaer változatot a magyar szövegkörnyezet-
ben nem használjuk (primer immunhiány/immundeficiencia,
nem pedig primaer; hasonlóan primer (nem primaer) degene-
ráció). Sokszor ejtik primérnek; ez hibás: soha nem írjuk éke-
zettel (primér). Az elsõ, elsõdleges szavakkal tökéletesen he-
lyettesíthetõ.

próba, probe Az angol probe szót hibásan próbának fordítják
a szóalak hasonlósága miatt. A kettõ azonban más: a probe je-
lentése szonda, illetõleg kérdezõsködés, vizsgálat, a próba ér-
telme viszont kísérlet, felkészültség/helyzet ellenõrzése, gya-
korlás. A DNA-probe tehát nem DNS-próba, hanem DNS-vizs-
gálat; fordítják DNS-szondának is az ûrszonda (space probe)
mintájára. A szondázás jelent kutakodást, vizsgálódást is.

profil Jelentése a szövegkörnyezettõl függõen sokrétû. Az or-
vosi nyelvben mellékhatásprofil, tünetprofil, szövõdménypro-
fil stb. formában használják, teljesen feleslegesen. Semmit
nem ad a jelentéshez, és zavaró. A vonatkozó fõnév többes

számban ugyanazt fejezi ki, és rövidebb (súlyosabb
mellékhatásprofil – súlyosabb mellékhatások).

projekt Többjelentésû szó: valaminek a tervezete, elkészített
tervezet, pályázat, valamilyen tervezet folyamata, munkaterv,
beruházás, elképzelés stb. A magyar megfelelõje a szövegkör-
nyezettõl függ, de mindig megtalálható (Ebben a kutatási pro-
jektben nem… ebben a kutatásban vagy kutatási tervben
nem…).

protokoll Többjelentésû, ’jegyzõköny, elõírás, illemszabály,
írás’ stb. Az orvosi gyakorlatban ’irányelvek, útmutató’ érte-
lemben szokványos: illetékes szervezet által összeállított
irányvonal, javaslat. A …protokoll szerint kezelünk, magyarul:
az …irányelvek/útmutató szerint kezelünk. Ebben az értelem-
ben két ll-lel írjuk.

random Angol melléknév: ’véletlenszerû, esetleges’ a jelenté-
se. Fõleg szóalakulatokban terjedt el (random vizsgálat,
random kezelés); választékos szövegezésben kerüljük az angol
jelzõt magyar alaptaggal. Ezt küszöbölik ki a randomise angol
ige latinosított formájának (randomizál) igenévi (randomi-
zált), ritkábban fõnévi (randomizáció) változatával (rando-
mizált vizsgálat, a randomizáció alapja…), de ez is felemás.
A randomizált vizsgálatot magyarul véletlenbeválasztásos
vizsgálatnak mondjuk, de az esetleges vizsgálat talán szabato-
sabb. Ez útóbbi nekem nem tetszik.

ráta ’arány’ Az orvosi nyelvben az arány, mérték kifejezésére
vesszük igénybe (szövõdményráta, halálozási ráta). A magyar
arány szó szükségtelenné teszi (szövõdményarány, halálozási
arány). Ne mondjuk, hogy kisebb a szövõdményráta, jobb a te-
herbeesési ráta; szabatosabb: kevesebb a szövõdmény, javul a
fogamzóképesség (a fogamzási arány …%). De: a növekedési
arány, halálozási arány/ráta kifejezések helytállók.

release ’felszabadít, kibocsát’. A molekulák neveiben szere-
pel, például a GnRH (gonadotropin releasing hormone), de
használják más összefüggésben is (releasing factor). Magyaro-
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san nem írjuk, mégis elõfordul (relíz), és még súlyosabb hiba,
ha igét (rilízel) képeznek belõle. Egyszerûen helyettesíthetõ
magyar szavakkal; igényes írásokban így használják
(gonadotropint felszabadító hormon vagy ganadotropin-
felszabadító hormon).

repair ’kijavítás, kijavító’. Gyakorta mondjuk a DNS-sel kap-
csolatban (DNS-repair gének [DNA rapair genes]). Az eredeti
latin reparáció angol változata, Használata a magyar szöveg-
ben visszatetszõ: a DNS-t kijavító, DNS-javító gének jelzõs
szerkezetek a helyénvalók.

resectio, reszekció kivágás, kimetszés, szerveltávolítás. Már
jövevényszó, általában magyarosan írjuk reszekció formájá-
ban. Néhány szótárban elõfordul a rezekció alak is; az orvosi
nyelvben ez nem megfelelõ, hiszen szabályosan reszekciónak
ejtjük, mint ahogy a sectiót is szekciónak – senkinek nem jutna
eszébe zekció cezáreát [császármetszés] mondani a szekció
cezárea helyett. Az eredeti írásformát a forrásnyelvi szószer-
kezetek õrzik (resectio cutis [bõrkiemtszés]). Az igei változa-
tát is írják kétféleképpen (reszekál, rezekál), de ez sem egyön-
tetû. A kimetszett szövet a reszekátum. Az írásmód többfélesé-
ge a magyar szavakkal kiküszöbölhetõ.

response, responder, non-responder Bevett kifejezések, fõ-
leg a gyógyszerekkel kezelt betegeknél szokványosak (a
respons ráta , non-responder betegeket második vonal kemote-
rápiával gyógyítottuk). jelentése a reagál szónak felel meg, ál-
talában válaszol (visszahatást mutat) a magyar megfelelõ (jól
válaszol a kezelésre, a válaszolási arány, a válaszolók aránya,
a nem válaszolókat második vonal…). Sokszor szabatosabb, ha
másként fogalmazunk (A daganat jól válaszolt a kezelésre an-
gol ízû mondat helyett a daganat megkisebbedett / teljesen el-
pusztult a kezelés hatására).

rezisztens ’ellenálló, ellenállóképes’. Jelzõi szerepû (rezisz-
tens baktériumok), de lehet szóösszetételi utótag is (inzulin-
rezisztens diabetes mellitus [az inzulinnal szemben ellenálló –
jelentéssûrítõ összetétel]). Fordítjuk érzéketlennek is
(platinaérzéketlen [platinarezisztens] petefészekrák).

regionális Általános jelentése ’területi, táji’, valamely tájék-
hoz (régió) tartozó. Az orvosi nyelvben ’környéki’ értelemben
használjuk (regionális nyirokcsomók, környéki nyirokcso-
mók).

review Lényege: valaminek, valamilyen tárgykörnek az átte-
kintése, és véleményformálás. Magyarul sokféleképpen fejez-
hetõ ki: összefoglaló tanulmány, áttekintés, szemle, szemrevé-
telezés, számbavétel, szemügyre vétel, bírálat. A sokféle kife-
jezés árnyalja a jelentést, és színesíti a szövegezést. Az orvosi
nyelvben szokásosan összefoglaló (összegzõ, áttekintõ) tanul-
mány (review article, összefoglaló közlemény) és bírálat
(reviewer – bíráló) jelentésben találkozunk vele. (Átnéztünk
hat összefoglaló közleményt. A két bírálatot egyezik.) A szemle
szó a review helyettesítésére nem honosodott meg, csupán fo-
lyóiratok címében használják. Ugyanakkor tökéletesen kifeje-
zi a review értelmét. Magyar szövegben a review szó elhagy-
ható, legfeljebb hivatkozásként alkalmazzuk.

rezidens, tutor Az angolszász oktatási rendszer valamely
szintjén lévõ személyeket jelölnek. A magyar orvosképzésben
a rezidens a szakorvosjelölt. A tutor jelentése ’gyám’; az a ve-
zetõ, aki a szakorvosjelöltet idõrõl-idõre ellenõrzi, képzését
irányítja. Szakképzésvezetõnek mondhatjuk. A tutor szó hasz-
nálata nem jó, mert a tutor meghatározása szerinti tevékenysé-
get a szakorvosjelölt képzését honi vezetõ nem végez – más a
hazai rendszer, ezért félreérthetõ.

risk ’kockázat, veszély, veszélyeztetettség’. Az orvosi szakiro-
dalomban lépten-nyomon elõfordul; írják risk és riszk formá-
jában is. A rizikó idegen szót szorítja ki. A risk factor általá-
nossá vált kifejezés az orvosi nyelvben; legtöbbször hibásan
írják (risk faktor, riszk faktor), holott a rizikófaktor az odaillõ,
de a risk magyarosan írt változatával is szóösszetétel
(riszkfaktor). A honi szakirodalomban szükségtelen angol szó:
a magyar megfelelõket használjuk (risk factor helyett kockáza-
ti/veszélyeztetettségi tényezõ).

rutin Része a mindennapi orvosi beszédnek, rendszerint
mondjuk, írjuk is. Többjelentésû, magyarul minden változatá-
ban helyettesíthetõ.

Ez a rutin – ez a gyakorlat, jártasság, tapasztalat; rutinszerû alkal-
mazás – mindennap végzett, szokványos alkalmazás, begyako-
rolt munka; rutinszerûen – szokványosan; rutinmunka – szokvá-
nyos, mindennapi/hétköznapi, gyakran végzett munka; rutinmû-
tét – szokványos, megszokott, gyakran végzett, begyakorolt mû-
tét; rutinvizsgálat – szokványos, mindennapi, rendszeres vizsgá-
lat; rutinos – tapasztalt, gyakorlott, jártas valamiben.

-scopia, -szkópia Az orvosi nyelvben a szervezet üregeinek
tükrözése vizsgálat és kezelés céljából. Szóösszetételi utótag,
amelyet az elõtag tövéhez fûzõdõ o végzõdésû szóval társí-
tunk. Szaknyelvi jövevényszó, de terjed a köznyelvben is. Ír-
ható magyarosan és idegenesen is. Az idegenesen írt elõtaggal
csak a scopia (laryngoscopia, cystoscopia) a magyarosan írttal
pedig kizárólag a szkópia (laringoszkópia, cisztoszkópia) kap-
csolható. Nem ritka, hogy az elõtag idegenes és a magyaros
írása egyezik; ilyenkor szerkesztési döntés az utótag írásfor-
májának kiválasztása (laparoscopia, laparoszkópia – egyaránt
írható). Tudományos közleményekben a görög–latin szaksza-
vakat rendszerint idegenesen írjuk, következésképpen a scopia
írása a helyénvaló, de ez szerkesztési kérdés. Helyette a tükrö-
zés tökéletesen megfelelõ, így a kettõsség is kiküszöbölhetõ
(gégetükrözés, hasüregtükrözés/hastükrözés, hólyagtükrözés).

A szkóp mûszer, a szkópia módszer, ezért nincs szkópiás vizs-
gálat: ez ugyanis túlírás, hiszen a szkópia önmagában tartal-
mazza a vizsgálat jelentéstartalmát – a szkópiás a szkópia fõ-
névbõl származó jelzõ. A szkóppal végzett vizsgálat a szkópos
(tükrözéses) vizsgálat (mikroszkópos vizsgálat – a mikroszkóp
segítségével végzett kutakodás; cisztoszkópos vizsgálat – hó-
lyagtükrözéses vizsgálat). Az -os magyar melléknév képzõ az
idegenesen írt szóval felemás; a választékos írás kerüli (a
cystoscopos vizsgálat helyett a cystoscopia a helyénvaló). Az
-i képzõvel is létrehozható melléknévi alak (mikroszkópi, mik-
roszkópiai, kolposzkópi), de ez nem terjedt el, jóllehet nem hi-
bás, sõt az Orvosi helyesírási szótárban van is rá példa (mikro-
szkópi technika). Az -ikus (-icus) latin képzõ társítása hibás
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(cisztoszkópikus vizsgálat); egyedül a mikroszkopikus jelzõvel
találkozunk, amely mértékre utal – olyan nagyságú, hogy csak
mikroszkóppal látható (mikroszkopikus vérvizelés).

A jelzõs formák egyszerûsítik az írást: szokványos a kolpo-
szkóppal vezérelt biopszia kifejezés az angol tükörfordítása-
ként (colposcopically directed biopsy). Egyszerûen írva:
kolposzkópos szövetmintavétel/szövetkimetszés.

A -szkópos képzõs alak csak a szkóppal végzett beavatkozásra
vonatkozik, egyéb szerkezetben hibás: nem mikroszkópos
haematuria, hanem mikroszkopikus (a szóvégi magánhangzó
megrövidül). Az efféle szerkezetek azonban kiválthatók szó-
összetétellel; választékos írásban ezt használjuk (mikro-
szkópikus haematuria helyett: microhaematuria).

score ’érték, számérték, pontszám’. Az orvosi nyelvben szó-
kapcsolatként honos (prognosztikai score, Apgar-score, fel-
épülési (recovery) score). Szokványosan értéknek vagy pont-
számnak fordítjuk, ezt használjuk (Apgar-érték, kórjóslati
pontszám). Hasonló értelemben alkalmazzák a value szót
(predictive value: elõrejelzõ érték; általában prediktív value
formájában írják. Mindkettõ elhagyható, az érték/pontszám
szóval jól kiváltható.

(sic!) Újabban az orvosi szakírásban is többször találkozunk
vele. Jelentése: így! – zárójelbe tesszük valamely nehezen hi-
hetõ, vagy különleges/téves betû, szó, kifejezés, esemény után,
jelezve, hogy az úgy van.

staging ’stádiummeghatározás’. Leginkább a daganatok stádi-
umának meghatározásakor mondják, szükségtelenül.

stent Angol szó, jelentés: üreges szervek nyitva tartására szol-
gáló eszköz. Magyarul sín. Terjed a magyaros írásmódja
(sztent), sõt a képzett alakjai is (sztentelés, sztentel – sínezés,
sínez). Szaknyelvi jövevényszó.

sterilizál, sterilez Egyforma jelentésben használjuk mindket-
tõt: ’meddõvé tétel, csíramentesítés’; a két szó jelentése össze-
mosódik. Nyelvérzékünk szerint a sterilizálás a meddõvé tétel-
re a sterilezés a csírátlanításra utal. A kettõsség egyszerûen
elkerülhetõ a magyar szakkifejezésekkel: csírátlanít, fertõtle-
nít, illetõleg meddõvé tesz, terméketlenít.

stroke Az orvosi nyelvben nagyon elterjedt a hirtelen agyi ér-
betegség, agyvérzés értelemben. A stroke önmagában hirtelen
történést, rohamot, ütést, csapást jelent; az orvostudomány is
alkalmazza ilyen értelemben (light stroke, sunstroke [napszú-
rás], heat stroke [hõguta]), anélkül, hogy a mögötte álló kórfo-
lyamatot pontosan meghatározná. Végeredményben a stroke
fogalom, nem betegség, következésképpen értelmetlen a
stroke-megelõzés, stroke-kezelés stb. kifejezés. Használata en-
nek ellenére terjed: van már Stroke Központ, Magyar Stroke
Társaság stb., sõt megszületett a strokeokológia fogalom is, az
angol és görög–latin felemás összetétel. Magyartalan szakszó,
még a toldalékolása is csak kötõjellel lehetséges (stroke-ban);
az utótagjait is kötõjelezzük (stroke-betegség, stroke-
betegség-kezelés), noha írják magyarosan sztróknak is. Az

agyi történés jelentésében helyettesíthetõ színes magyar kife-
jezésekkel: hûdés, szélhûdés, szélütés, gutaütés, agyguta, agy-
vérzés, agyi érroham; ám a pontos latin szakkifejezéseknek
sem vagyunk híján (ictus apoplecticus, vascularis agyi
insultus). Jóllehet a stroke kizárólagosan hirtelen esemény, ta-
lálkozhatunk a teljesen értelmetlen akut stroke kifejezéssel.
Ugyancsak értelmetlen az agyi stroke kifejezés.

superfamily ’nagycsalád’. Szabványos fogalom, ezért írjuk
egybe (a RAS-fehérjék nagycsaládjába tartozik).

supportiv ’támogató’. Általában supportiv kezelés, ritkábban
intézkedések kifejezésekben fordul elõ, az angol supportive
care mintájára. A támogató kezelés/intézkedések megfelelõbb.

szegregáció ’elkülönülés, elválás’. A biológiában ilyen érte-
lemben használjuk: kromoszómaszegregáció, a kromoszómák
elválása a sejtosztódáskor. Az öröklött tulajdonság szegregáci-
ója, elkülönülése. Magyar szavakkal találóan helyettesíthetõ.

szekunder, secundaer másodlagos, másodlagosan létrejövõ,
másodlagos jelentõségû. Köznyelvi jövevényszó; magyar szö-
vegben a szekunder a megfelelõ.

szignifikáns ’meghatározó, döntõ, jelentõs, jelentékeny,
mérvadó’. Fõleg a statisztikai értékeknél alkalmazzuk: a
szignifikanciaérték p <0,05. Ha nem számszerûsítünk, bátran
használható valamelyik magyar megfelelõje; a különbség sta-
tisztikailag szignifikáns (p <0,1) kifejezésben a jelentõs a leg-
elterjedtebb (a különbség statisztikailag jelentõs [p <0,1]). De:
szignifikanciaszámítás.

szisztémás, szisztémásan, szisztematikus A szisztémás szót
gyakran alkalmazzuk a helyi (lokális) kifejezés ellentéteként
(helyi tünetek, szisztémás tünetek – azt jelzi, hogy a tünetek az
egész szervezetben vagy annak más részein is kialakulhatnak).
Hasonlóan: helyi reakció (például az injekció beadási helyén
kialakuló bõrpír), szisztémás (a beadás helyétõl független) re-
akció (hidegrázás, borzongás), vagy helyi fertõzés (a fertõzés
csak a kórokozó behatolási kapujában van) és szisztémás fertõ-
zés (kiterjedt, általános, szóródott).

A szisztémásan adagolható kifejezésre mondhatjuk, hogy szá-
jon át, vénába, izomba stb. adható; vagyis pontosítunk.
A szisztémásan szó elterjedt, többé-kevésbé jövevényszó, így
magyarosan írjuk.

A szisztematikus; magyarul rendszeres, módszeres (szisztema-
tikus kezelés – rendszeresen, idõrõl idõre végzett kezelés,
amely lehet általános [szisztémás], de helyi is.). A szisztemati-
kus feldolgozás magyarul módszeres feldolgozás; nem általá-
nos feldolgozás, hanem lépésrõl-lépésre elemzett tanulmányo-
zása valaminek.

A görög-latin eredetû szisztéma szó fenti származékai használ-
hatók az orvosi nyelvben, sõt már köznyelvi jövevényszavak-
nak is tekinthetõk: megértik a nem szakemberek is. De, mint a
sokjelentésû idegen szavak általában, ezek is kiszorítanak ma-
gyar szavakat, egysíkúvá teszik az írást, ezért bátran helyette-
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síthetõk a szövegkörnyezetbe illõ, félreérthetetlen magyar sza-
vakkal.

szubsztrátum, substratum Jelentése az orvosi-biológiai
nyelvben kétféle: ’alapanyag, alapállomány, alapréteg (alj-
zat), táptalaj’, illetõleg az a molekula, amelyet az enzim átala-
kít; az utóbbit célmolekulának nevezhetjük. Magyar szövegek-
ben a szubsztrátum a szabályos (szubsztrátumfajlagos, de:
szubsztrátmolekula – a kettõsség a magyar szavakkal kerülhe-
tõ el).

target Az orvosi nyelvben a cél valamilyen összetevõjével hi-
bátlanul helyettesíthetõ (célpont, célmolekula, célsejt, célcso-
port).

team ’csapat, csoport’ valamilyen feladat elvégzésére. A ma-
gyar orvosi nyelvben szükségtelen angol szó. Többek között
az onkotaem, taemmunka magyartalan, felemás kifejezések-
ben használják. A daganatbizottság, csapatmunka magyar
szavak jóval megfelelõbbek. Hibás a tím írásmód.

típus Köznyelvi jövevényszó, használatával semmi baj, jólle-
het némi idegenség még érzõdik benne. Jelentése az orvosi
nyelvben: ’forma, fajta’ (nem faj!). Az ilyen típusú (fajta, féle)
betegségekben…; 2-es típusú (formájú) cukorbetegség. Gon-
dot a mikrobáknál alkalmazva okozhat, noha a szövegkörnye-
zet szokásosan eligazít. Például: HPV16 típusú fertõzés – a
HPV16 általi fertõzés. A mikrobáknál azonban a típus rend-
szertani besorolást is jelent, és a kettõ keveredhet: a
HPV16-nak vannak különbözõ szerológiai típusai, vagyis a
HPV16 típus típusai. Ezért helyesebb, ha a típus szót csak az
utóbbiakra vonatkoztatva alkalmazzuk.

totál, totális Az orvosi szaknyelvben a totális a helyénvaló, de
szükségtelen: az összes, össz-, teljes, tökéletesen megfelelõ
(összérték, nem pedig totálérték, totális érték; a totális kezelés
helyett is magyarosabb a teljes kezelés).

transzmembrán A szószerinti fordítás: hártyán keresztüli.
Sejttani értelemben ez lehet a sejthártya (sejtfal), de vonatkoz-

hat a sejtszervecskék hártyáira is. Ennek ellenére a szakkifeje-
zésekben (transzmembrán receptor/fehérje) szinte kizárólag a
sejtfalra utal.

trial ’kísérleti vizsgálat’. A több trialban tanulmányozták; két
trialt is végeztek; randomizált, kontroll trial; prospektív trial
stb. kifejezések minduntalan felbukkannak a közlemények-
ben, sõt még a tankönyvekben is. Nélkülözhetõ angol szó a ha-
zai szaknyelvben: a több vizsgálatban; két vizsgálatot; vélet-
lenbeválasztásos ellenõrzött tanulmány; elõretekintõ vizsgálat
stb. kifejezések teljességgel helytállók. (trial therapy –
kisérleti kezelés)

upfront ’elsõdleges, indító’. Szokásosan a terápia szóval páro-
sítják (A petefészekrák kemoterápiás upfront kezelése – elsõd-
leges kezelése). Egybeírjuk, nem kötõjellel. Magyarul tökéle-
tesen és szabatosabban kifejezhetõ (elsõdleges kezelés).

up-to-date ’naprakész, korszerû’. A köznyelvben is mondott,
írott divatos, felesleges angol kifejezés. Azt jelenti, hogy vala-
ki/valami megfelel a legújabb ismereteknek, követelmények-
nek, azaz naprakész.

valid, validál ’hiteles, hitelesít’. A számítógéppel készült, el-
sõsorban laboratóriumi leleteken található a validálta kifeje-
zés; itt írja alá, aki hitelesítette a leleteket. Miután állandóan
olvassuk, kezdjük mondani is, holott a hitelesít magyar szó
megfelelõbb. A számítógépes szakemberek feladata átírni, és
akkor eltûnik.

versus Szemben valamivel értelemben használjuk az orvosi
nyelvben, fõleg adatok szembeállításánál. Gyakran rövidítik
vs.-sel. Az illetõleg, illetve szavakkal nem mindig helyettesít-
hetõ.

workshop ’mûhelytalálkozó, mûhely, mûhelytanácskozás’.
Tudományos megbeszélés, tanácskozás kötetlen formában.
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Biológiai jelvitel – ismeretek gyakorló orvosoknak (1. rész)

� ÖSSZEFOGLALÁS
Az élõ szervezetet kölcsönhatások szabályozzák, amelyek jel-
zésekkel, jelvitellel valósulnak meg. Jelkapcsolat létrejön a
szervezet és a sejtek között, a külvilág és a szervezet/sejtek kö-
zött, sejt és sejt között és sejten belül, a sejtszervecskék között.
Ebben a közleménysorozatban ezeket ismertetem a gyakorló
orvos számára szükséges szinten: csak annyit, amennyi a kor-
szerû orvosi tevékenységükhöz nélkülözhetetlen.

Kulcsszavak: biológiai jelátvitel, magyar orvosi nyelv

� ABSTRACT
BIOLOGICAL SIGNALING - KNOWLEDGE FOR
PRACTICING PHYSICIANS (PART 1)
In order for an organism to respond to internal and external
stimuli, its cells have to communicate together. Cells
communicate using intercellular signalling, i.e., either by
sending out signalling molecules in the extracellular space, or
by direct contact between neighbouring cells. In this series of
articles, these interactions are outlined in an extent that
practicing clinicians should understand.

Keywords: biological signaling, hungarian medical language

� BEVEZETÉS
Az élõ szervezet szabályozása a kölcsönhatások eredménye, a
kölcsönhatások pedig jelzésekkel, jelvitellel valósulnak meg.
A sejteket a jelzések „végtelen” rendszerre hálózza be, mûköd-
teti és hangolja össze tevékenységüket. Jelkapcsolat létrejön:

� a szervezet és a sejtek között,
� a külvilág és a szervezet/sejtek között,
� sejt és sejt között
� és sejten belül, a sejtszervecskék között.

A jelvitelt az idegsejtek akciós potenciáljától eltekintve a sej-
tek által elválasztott molekulák végzik. Ezeket a molekulákat
nevezték az angol irodalomban elõször fist messengernek,

majd illették sok más névvel is: agents, mediators, ligands,
humoral factors, communication medium; mára a ligand vált
elfogadottá. Magyarul jelvivõnek mondjuk.

A jelvivõt fehérje fogadja, ezt a fehérjét nevezzük jelfogónak
(receptornak); többségük a sejt felszínén van, de lehetnek a
sejtben is. Innen a jel a végrehajtó molekulához jut, és bekö-
vetkezik a sejtválasz. A jel érzékelése, a jelvivõ képzése és ki-
bocsátása vagy megjelenítése a jeladó sejt felszínén, továbbá a
jel fogadása a jelvivõ megkötésével (jelfogó), a sejten belüli
jelközvetítés és a végrehajtás együtt a jelvitel. Hozzátartozik
még a jelzés berekesztése.

Megjegyzés: A Dorland’s Orvosi Szótár meghatározása szerint: a
jelátvitel külsõ kémiai vagy fizikai jelre elinduló folyamat; magá-
ba foglalja a jelfogást, a jel átszállítását a sejtfalon (jelfogó), a jel
közvetítését a sejtplazmában és a sejtválaszt. A szótár fogalmazá-
sában a jelátvitel tehát a külsõ jelre adott sejtválasz folyamata.

A hazai irodalomban olvashatunk jelátvitelrõl, jelútról, jelút-
vonalról, jelpályáról, jelközvetítésrõl, jelátvivésrõl stb.; ezeket
többnyire rokon fogalomként használják. A pontosítás ebben
is segíthet: a következõ meghatározások nem hivatalosak, saját
javaslatok; az ismertetésben is ezeket követem:

Jelvitel a jel érzékelésétõl a sejtválaszig terjedõ
folyamatok összessége

Jelszállítás a jelvivõ keletkezése és a jel elvitele, és átadása a
jelfogónak

Jelátvitel a jel fogadás, megfejtése és átvitele a sejtfalon
Jelközvetítés a jelvitelnek a jelfogótól a végrehajtó

molekuláig terjedõ szakasza; sejten belüli
folyamat

Jelpálya a jelátvitel és jelközvetítés együtt
Jelút, jelvonal általános értelemben alkalmazhatók a

mondandó színesítésére, ha a szöveg-
környezetbõl a jelentésük egyértelmû

Célsejt a jelfogót tartalmazó sejt
Jelközvetítõ a jelátadásaként gerjesztõdött enzim/átírófehérje

a sejtben
Végrehajtó molekula a jelzés megvalósulását, a sejtválaszt kiváltó

molekula. A végrehajtó molekula kevés kivétellel
átírófehérje (transcription factor): a DNS-hez
kötõdik, és beindítja az érintett géneket: megindul
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a génátíródás és a fehérjeképzõdés. Elõfordul,
hogy az átírófehérje közvetlenül az RNS-hez
kapcsolódik. A továbbiak a keletkezett fehérjék
hatása szerint alakulnak.

Az angol irodalomban használatos signal transduction kifeje-
zés kettõs értelmû: keresztülvivés és értelmezés (dekódolás);
tömören: a sejten kívüli jel bevitele a sejtbe – jelképesen: a kül-
világ hatása a sejtben. Azonos a jelátvitel fogalmával.

Egy-egy sejten sokféle jelfogó van, mindegyikhez jelpálya
kapcsolódik. A jelközvetítés nemcsak egyenes irányban halad
a végrehajtó molekulához, hanem oldalirányok is vannak;
ezek kapcsolatba lépnek más jelpályákkal, befolyásolják egy-
mást. Végeredményben sokszorosan átszõtt jelrendszer hálóz-
za be a sejteket – ez a biztosítéka a sejtmûködés ellenõrzött
szabályozásának.

A jelfogók általában addig tevékenyek, ameddig kötik a jelvi-
võt, noha elõfordul, hogy csak hosszabb idõ után kapcsolód-
nak ki, mint például a G-fehérjékhez kapcsolt jelfogók. A kel-
leténél tovább tartó jelfogó-tevékenység végzetes, ezért épül-
tek be a mûködésüket megszüntetõ vagy semlegesítõ folyama-
tok a jelpályákba, mint jelviteli szabályozók.

Megszámlálhatatlanul sok a jelvitel a szervezetben, de vannak
közös elemeik; ezek alapján csoportosíthatók, és viszonylag
könnyen átláthatók. A végtelenül bonyolultnak tûnõ rendszer
természetes észszerûséget követ; a molekulák milliárdjai kö-
zös utakon járnak. Ha megismerjük ezeket, felfogható a bioló-
giai jelvitelek világa. Az alábbi áttekintést ennek szellemében
állítottam össze.

� JELVIVÕK ÉS KAPCSOLATUK A JELFOGÓKKAL
JELVIVÕK
A jelvivõ (ligand) bármely molekula, amelyik fajlagosan és tö-
ménységarányosan kötõdik a jelfogóhoz. A jelvivõk kémiailag
is változatosak, lehetnek gázok (nitrogén-oxid), aminosavak
(TRH), nukleotidok (ATP), lipidek (szabad zsírsavak),
peptidek (inzulin) és nagy fehérjék (FSH, TSH) is. Mindegyik
nagyon sokféle. A jelvivõk csoportjait az alábbi tábla foglalja
össze.

A jelvivõk csoportjai

Fehérjehormonok. Endokrin jelvivõk. Kis mennyiségben kép-
zõdnek a mirigysejtekben. A szérumba került hormonok
jelentõsen felhígulnak, és sok le is bontódik. Többségük
fehérjéhez kötve kering; szabadon általában töredéknyi
mennyiség van. A hatást az utóbbiak fejtik ki – az erekbõl
ugyanis csak a szabad hormonok lépnek ki, csak ezek kap-
csolódnak a jelfogóhoz, váltanak ki sejtválaszt.

Növekedési és elkülönülési tényezõk (growth- and

differentiation factors). Ilyenek az EGF (epidermal growth
factor), a PDGF (platelet-derived growth factor), az FGF
(fibroblast growth factor), az IGF (insulin-like growth factor), a
VEGF (vascular endothelial cell growth factor), a TGF
(transforming growth factor), a transzferrin stb. Ezek polipep-
tidek, 5,7–78 kDa nagyságúak. Erõsen kötõdnek a jel fogóhoz,
hatásuk néhány napig tart. Sokféle sejt képez ilyeneket,

de a mirigysejtek nem. Szokásosan sejtburjánzást váltanak ki,
jóllehet a fogadósejt fajtája és a környezeti hatások szerint
burjánzást gátlók is lehetnek, elindíthatják a sejtvégzetet (apop-
tosis), részt vehetnek a sejtek elkülönülésében (differenciáció).
Közvetítenek endokrin, parakrin és juxtakrin (Wnt, Notch)
jelvitelt is.

Idegingerület-átvivõk (neurotransmitters). Egyszerû mole-
kulák: a központi idegrendszer és az illesztékek (szinapszisok)
jelvivõi. Az illeszték elõtti (praesynapticus) idegsejtben vannak
kis hólyagcsákban elzárva. Ingerület hatására kibocsátódnak a
parányi (~0,1 mm) illesztékrésbe, és azon áthaladva kötõdnek a
fogadó (postsynapticus) ideg jelfogójához; hatásukra szokásosan
ioncsatornák nyílnak meg. Serkentést és fékezést is közvetíte-
nek: a GABA (gamma-amino-vajsav) és a glicin például a köz-
ponti idegrendszer egyik leggyakoribb gátló, az glutamát pedig a
serkentõ jelvivõje. Az acetil-kolin az ideg–izom jelátvitelben
(neuromuscularis junctio) vesz részt. A serkentõ vagy gátló hatás
attól függ, hogy milyen ioncsatorna nyílik meg. Idegingerületi
jelfogó található azonban az illesztéken kívül is, például sejtközi
jelvitelnél.

Citokinek. Polipeptidek, az immunrendszer fõ jelvivõi.
Többségüket a segítõ T-sejtek termelik. A fehérvérsejtekhez
kapcsolódók az interleukinek, a nyiroksejtekhez kötõdõk a
limfokinek (interferon, GM-CSF [granulocytakolóniát serkentõ
tényezõ]). A kemokinek sejtmozgást befolyásoló hatásukról
kapták a nevüket; ilyenek például az interleukin-8, MCP1
(makrofágvonzó fehérje-1). Egyéb lényeges citokinek: a TNFa

(daganatelhalási tényezõ-a), a TGFb (daganatnövekedési té-
nyezõ-b), az eritropoietin, a trombopoietin stb.

Gyulladásközvetítõk (inflammatory mediators) és érhatású

molekulák (vasoactive agents). A vérnyomást (érösszehúzó-
dást, értágulást) és a véráramlást irányító jelvivõk például az
angiotenzin, amely fokozza az erek összehúzódást, az ANP
(atrial natriuretic peptide) lazítja az ereket. A nitrogén-oxid a
legrégebben is mert értágító: az erek simaizmait lazítja, és
egyidejûleg vonzza az immunsejteket is. Az érendothel sejtjei
termelik, pillanatokig hat (sejtközi hatás). Az angiotenzin, az
ANP, kininogég stb. kis peptid (9–17 aminosavból áll); fehérjék
bomlásterméke. Gyulladásközvetítõ a hisztamin: növeli a
gyulladás helyén a véráramlást és az erek áteresztõképességét
(izzadmány, vérsejtek kijutása). Hasonlóan hat a bradikinin,
ellentétesen a szerotonin. Ezek mind kis molekulák. Az eikoza-
noidok többszörösen telítetlen, 20 (eicosa-/icosa- [görög szám])
szénatomos zsírsavakból (eikozatriénsav, eikozatetraénsav [ara-
chidonsav] és az eikozapentaénsav) származó érhatású mo-
lekulák. Többek között a prosztaglandinok (értágítók), a
tromboxánok (érszûkítõk) és a leukotriének (éráteresztést fo-
kozók) tartoznak az érhatású molekuláknak ebbe a családjába.
Helyileg hatnak, autokrin, parakrin jelvivõk; részt vesznek
számos élettani és kóros sejtfolyamatban, például a gyulladá-
sokban.

Zsíroldékony molekulák (szteroidhormonok). Külön cso-
portba víztaszító tulajdonságuk miatt sorolják. A vérben lipidek
szállítják. A sejtfalba ékelõdnek, ezt érzékelik a sejtben lévõ
jelfogók, amelyek sejtbeli szállítófehérjék (carrier proteins).
Ezek a fehérjék a sejtfalhoz vándorolva kötik meg a hormont, és
szállítják a sejtmagba. A szteroidhormonok közvetlenül befo-
lyásolják a gén kifejezõdését. Öt fajtájukat különböztetnek meg:
glikokortikoidok, a minerolokortikoidok, az androgének, az
ösztrogének és a progeszteronok.



A sejten kívüli állomány és a szomszéd sejt. Mindkettõ ön-
magában is jelközvetítõ. A sejten kívüli állomány alapanyagai
(fibronektin, glikozamin-glikán, kollagén) kölcsönhatásban van-
nak a sejtek tapadó (adhaesiós) molekuláival (integrinek, „link”
család), amelyek jelfogóként viselkednek (outside-in szignál).
Jelszállítás végbemegy még a sejtkapcsolódásokban (lásd
NOTCH jelpálya; a hámsejtek kadherin–dezmoszóma kapcso-
lata).

Gázok. A sejtekben képzõdõ szén-monoxid, nitrogén-monoxid
jelvivõ is: a sejten belül és kívülre, többnyire a sejten kívüli
állományba és a szomszédos sejthez szállít jelzést.

Szervezeten kívüli jelvivõk (exogenous substances). Más
szervezetek, mikrobák által keletkezett molekulák, kémiai
anyagok; és ide sorolhatók bizonyos gyógyszerek is – a jel-
fogóhoz kapcsolódó gyógyszereket a nemzetközi irodalom
ligand-binding vagy receptor occupation gyógyszereknek ne-
vezi, magyarul: jelfogóval kapcsolt gyógyszerek.

A jelvivõket csoportosíthatjuk oldhatóságuk alapján. A sejtfel-
színi jelfogókhoz kapcsolódók lehetnek vízben oldódók vagy
nem oldódó molekulák. A sejtfalon, értelemszerûen csak a
zsírban oldódó (lipophil) jelvivõk (hormonok) juthatnak át,
csak az ilyenek kötõdhetnek a sejtben lévõ jelfogókhoz.

A jelvivõk között vannak nemcsak jelvivõ hatásúak is:

� A glutamát lebontási termék, és hatástalan, de ha az illeszték-
ben (synapsis) keletkezik, ingerületátvivõként mûködik.
� A gasztrin a bélsejtekben termelõdõ hormon. Ám képzõdik a

központi idegrendszerben is, ahol ingerületátvivõ.
� A szomatosztatin a hypothalamusban képzõdik, és gátolja a

növekedési hormont. A központi idegrendszer más részében
ingerületátvivõ és idegmódosító, a hasnyálmirigyben és a
májban pedig parakrin jelvivõ.

A JELSZÁLLÍTÁS FORMÁI
A jelszállításnak, azaz a jelvivõk keletkezésének és eljutásá-
nak, kapcsolódásának a jelfogóval, több formája is van. A mi-
rigysejtek által termeltek jelvivõk kibocsátódnak a sejtbõl a
szérumba, és hosszabb-rövidebb utat tesznek meg a jelfogóig.
A többi sejtben keletkezett jelvivõ vagy a sejtfelszínen marad,
vagy elválik ugyan a sejttõl, de nem kerül a szérumba, csupán a
sejtközi térbe. A jelvivõk molekulák útjai, vagyis a képzõdé-
sük helye és a célsejtek közötti jelszállítás szintén sokféle,
mint ahogy lényegesen különbözhet a közöttük lévõ távolság
is. A jelszállítás szerint megkülönböztetünk:

Endokrin jelszállítást. A jeladó sejt (belsõ elválasztású mi-
rigysejt) kibocsátja a jelvivõt a szérumba (hormonok, növeke-
dési tényezõk); ez a vérárammal szállítódik a célsejthez, a
szervezet legkülönbözõbb részeiben (távoli célsejt).

Parakrin jelszállítást. Három formája van:

� A jelvivõ a sejtközi térben szállítódik – elkerüli a vérkerin-
gést –, és kapcsolódik a néhány ìm távolságban lévõ célsejt-
hez (közeli célsejt).
� Tapadó sejtes jelátadás. A jeladó és a fogadó sejt összekap-

csolódik tapadó és más molekulákkal. A jeladó közvetlenül

a fogadósejt hártyája irányába fejezi ki a jelmolekulát,
amely rögvest jut a célsejt jelfogójához (rögvest célsejt).

� Szomszéd sejtes (juxtakrin) jelátadás. A jelmolekula a jel-
adó sejt felszínén fejezõdik ki, de nem választódik le, így
kapcsolódik a közvetlen mellette lévõ sejt jelfogójával – a
jelmolekula nem jut a véráramba, de a sejtközi vagy más tér-
be sem; a jeladó és fogadó között nincs rés.

Sajátsejt (autokrin) jelátadás. A jeladó és a fogadó sejt
ugyanaz. Egyazon sejt felszínén fejezõdik ki a jelvivõ és a jel-
fogó is: a sejt kiválasztja a jelvivõt, amely azonnal kötõdik a
saját jelfogójához (azonos célsejt). Kivált az azonos irányba
elkülönülõ sejtcsoportok összehangolásának szabályozási
módja ilyen.

Illesztékes (synapsis) jelátadás. A jeladó és fogadó sejt kö-
zött néhány nm-es rés van; ezen keresztül közvetítõdik a jelát-
vitel – a jelmolekula elkerüli a vérkeringést és a sejtközi teret
is.

Nyílásos (gap junction) jelátadás. Az összetapadt sejtek köz-
lekedõ nyílásain keresztül jut a jelmolekula az egyik sejt plaz-
májából a másikéba.

Gázállapotú jelátadás. A gázok (szén-monoxid, nitro-
gén-monoxid) mint jelvivõk, nem kötõdnek jelfogóhoz, átjut-
nak a sejthártyán, és a szomszédos sejtekben serkentenek enzi-
meket.

A JELVIVÕ ÉS A JELFOGÓ KAPCSOLÓDÁSA
A jelvivõ szokásosan a jelfogó kapcsolódó helyéhez kötõdik
térszerkezeti illeszkedéssel. A kapcsolódás nem kovalens kö-
tõdésû; egyetlen kivétel a retina fényjelfogójához kapcsolódó
rodopszin, amely kovalens kötéssel társul.

A kis molekulák (hormonok, idegingerület-átvivõk) elektrosz-
tatikusan vagy a van der Waals-kötésekkel társulnak; mindket-
tõ vonzza ezeket. A nagyok általában több ponton fûzõdnek
felszíni vonzással.

A kapcsolódások többségben megfordíthatók: bizonyos idõ
után elválik a jelvivõ. Vannak azonban olyanok is (EGF), ame-
lyeket az endoszóma választ el.

A jelvivõ kizárólag csak a fajlagos jelfogóval kapcsolódik; azt
mondtuk, hogy úgy illeszkednek egymásba, mint kulcs a zár-
ba. Késõbb kiderült, hogy a kapcsolódás alakváltozással is jár;
ezt a nemzetközi irodalomban iduced fit megnevezéssel feje-
zik ki. A kulcs a zárban nem jár alakváltozással.

Induced fit. A megfelelõen illeszkedõ jelvivõ társul a jelfogó
kapcsoló helyével. Ez a kapcsolódás még nem teljes, ezért a
jelvivõ és a jelfogó is módosítja az alakját úgy, hogy tökéletesen
illeszkedjenek egymáshoz. A kapcsolódás tehát a jelvivõ által
kiváltott alakváltozással válik teljessé, ezért nevezik induced
fitnek. Magyarul esetleg illeszkedõ kapcsolódásnak mondhatjuk,
de elfogadott megnevezése nincs.
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Lehetséges, hogy egyfajta jelvivõ különbözõ jelfogókkal is
kapcsolódik fajlagosan, és más-más jelvitelt vált ki.

Megjegyzések: a jelfogók kötõhelyéhez csatolódhatnak moleku-
lák térszerkezeti változtatás nélkül is; ilyenek például az anta-
gonisták, amelyek csupán lefedik a jelfogót, vagy a gázok stb.

Alloszterikus kötõdés. Elõfordul, hogy valamely fehérje nem a
jelfogó kötõhelyéhez kapcsolódik, hanem más részéhez. A társu-
lás megváltoztatja a jelfogó térszerkezetét, és emiatt a mûködését
is, például torzul a kötõhely, és nem képes a jelvivõ kapcsolására.
A jelfogó (fehérje) tevékenységének ezt a szabályozási módját
alloszterikus szabályozásnak nevezik, magyarul térszerszabályo-
zás lehet az elnevezése. A kapcsolódás helyét alloszterikus vagy
szabályozó kapcsolóhelynek nevezzük.

A JELVIVÕ–JELFOGÓ KAPCSOLÓDÁS MEGHATÁROZÓI

Kötõdési hajlam (affinitás) és a jelvivõk töménysége (kon-

centráció). A jelvivõ kötõdési hajlama lehet gyenge (low-
affinity) és erõs (high-affinity). Gyenge hajlamú az a jelvivõ,
amelyik létezésének nagyobb részét egyedül, nem a jelfogó-
hoz fûzõdve tölti, az erõs hajlamú pedig a fordított. Az elõbbi
csak úgy tudja átadni a jelet, ha az egyik jelvivõt azonnal má-
sik és megint másik követi; tehát sok jelvivõ szükséges
(mikromol töménységû). Ha korlátozott a jelvitel tere, mint az
illesztékekben (synapsis), a kevés jelvivõ is sûrû töménység-
ben lehet jelen. Az erõs kötõdési hajlamú jelvivõknél néhány is
képes a jelátvitel kiváltására, azaz ezek kis töménységben
(nanomol) is hatásosak. A gyenge vonzódású jelvivõ elõnye a
megfordíthatóság, számuk csökkenésével azonnal megszûnik
a jelátvitel, vagyis gyors a ki-be kapcsolás, amely például az
izom-összehúzódásoknál lényeges.

Jelfogószám. Egy-egy sejten, egy-egy fajta jelfogóból 10 000
is lehet jelen. A jelfogók száma lényeges: csak ha sok van, ak-
kor képesek megkötni elegendõ jelvivõt: a kapcsolt jelfogók
száma ugyanis, adott jelvivõ és töménység mellett, arányos a
jelfogók számával. Másként: ha sok a jelfogó, kevesebb jelvi-
võ is elegendõ azonos jelátvitel létrehozásához. A sejt képes
szabályozni a kifejezõdõ jelfogók számát, például, ha nagyon
sok a jelvivõ, csökkenti (visszajelzés, feedback) – ezt nevezi a
nemzetközi irodalom úgy, hogy receptor down-regulation.
A jelfogók kifejezõdésének mérséklése fontos védekezés a túl-
terheltséggel szemben. A túlterheltség elleni védekezés másik
módja a jelfogó ellenállásának növelése, amelyet a sejt a jelfo-
gó sejtplazmai részének foszforilezésével ér el.

Megjegyzés: A jelfogók kifejezõdésének eltérései betegséghez
vezetnek. Fokozott kifejezõdés gyakori jelenség a rákoknál, pél-
dául emlõráknál a HER2 hatványozott megjelenése a sejtek fel-
színén a kódoló gén többszörözött átíródása (gén amplifikáció)
miatt. A HER2 az EGFR-család egyik tagja; sokszorozódása a
sejt felszínén nemcsak jelátviteli többletet okoz, hanem érzéke-
nyíti a sejtet az EGF más tagjaival szemben is: azok is kapcsolód-
nak a jelfogókhoz. Ennek következménye a ráksejtesedés (a sejt-
azonosság elvesztése, áttörõ és áttétképzõ hajlam).

A jelfogó vesztése okozza például a súlyos izomsorvadás
(myasthenia gravis) betegséget, A nikotinérzékeny acetilkolin
jelfogókat az autoimmun ellenanyagok foglalják el, ezért jelvivõ
acetilkolin nem kapcsolódik hozzájuk, és megszakad vagy lénye-

gesen meggyengül az ideg–izom ingerület átvitele; az izom nem
húzódik össze. Az immunrendszer visszaszorításával vagy az
acetilkolint bontó kolin-észteráz fékezésével javíthatunk a hely-
zeten. Az utóbbinál fokozódik az acetilkolin töménysége az il-
lesztékben (synapsis), és több kötõdhet a jelfogóhoz.

A jelfogó állapota. A jelfogók fehérjék, amelyek váltogatják a
térszerkezetûket. Bizonyos térszerkezet jelenti a bekapcsolt ál-
lapotot; ez következik be a jelvivõvel kötõdéskor, de néha a
jelvivõ nélkül is – a jelátvitel az utóbbinál is bekövetkezhet.
Ilyesmi leginkább az ioncsatorna fehérjékkel fordul elõ. Mó-
dosítja a jelfogó szerkezetét a hozzákapcsolódó sejtbeli fehér-
je(ék) is – a jelközvetítés elsõ lépcsõje (downstream pathway).

Megjegyzés: Azt a gyógyszert, amelyik a jelfogót bekapcsolt ál-
lapotba hozza agonistának nevezzük, amelyik pedig a nyugalmi
állapotot idézi elõ, agonistának mondjuk. Az antagonisták egyik
térszerkezet felé sem terelik a jelfogót, csupán gátolják az
agonisták kapcsolódását. Az antagonistákkal csökkenthetõ pél-
dául a jelfogótöbblet (bétablokkolók).

Összegezve, több tényezõ is befolyásolja a jelátvitel eredmé-
nyét:

� a jelvivõ sajátsága és töménysége,
� a jelfogók száma és kötõképessége.

EC50. Lényeges szempont még, hogy a kapcsolt jelfogók szá-
ma és a sejtválasz nincs egyenes arányban (Stephenson, 1956);
teljes válasz bekövetkezhet a jelfogók részleges kapcsolt álla-
potában is. A jelvivõtöménység és a sejtválasz viszonyát az ún.
EC50 fogalommal fejezik ki. Az EC50 az a töménysége a jel-
vivõknek, amely a teljes sejtválasz 50%-át váltja ki. Sokféle
sejtválasz lehetséges, elõidézésük a jelvivõknek más-más tö-
ménységét kívánja; az EC50 értéke tehát attól is függ, hogy mit
mérünk, például hormontermelést vagy jelerõsséget stb.

A JELVIVÕ–JELFOGÓ KAPCSOLÓDÁS KÖZVETLEN

KÖVETKEZMÉNYEI

A jelvivõ és a jelfogó illeszkedõ társulásakor megváltozik a
jelfogó térszerkezete (conformational changes): módosulnak a
nem kovalens kötõdések. A kovalens kötések (másodlagos
szerkezet) érintetlen marad. A jelfogó térszerkezeti változásá-
nak háromféle közvetlen következménye lehet:

� szabaddá válnak kötõhelyek,
� az enzimmûködésû jelfogók enzimegységei gerjesztõdhet-

nek (foszforilezõdhetnek),
� az ioncsatorna mûködésû jelfogóknál megnyílnak az ion-

csatornák.

A jelvivõ, jelfogó sorsa. Az illeszkedõ társulás miatt a jelvivõ
széttörhet, és elválik a jelfogótól, majd szokásosan lebontódik.
A jelátvitelt közvetítõ jelfogó legtöbbször sejtesedik (interna-
lizálódik), és egy rövid ideig még a sejtben is átadja a jelet.
A jelfogóhoz erõsen kapcsolt jelvivõ a jelfogóval együtt kerül
az endoszómába, ahol elválik a jelfogótól és lebomlik – nem
jut a sejtplazmába. A sejtbe került jelfogó általában lebomlik,
de az sem ritka, hogy újra felhasználódik, és kifejezõdik a sejt-
hártyán.
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� BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI KOLPOSZKÓPOS ÉS
MÉHNYAKKÓRTANI KONGRESSZUSRÓL

Hazánkban rendeztük meg a Magyar Méhnyakkórtani és
Kolposzkópos Társaság szervezésben a Nemzetközi Kolpo-
szkópos és Méhnyakkórtani Továbbképzõ Kongresszust a
Mariott Hotelben, 2016. november 24-tõl 26-ig. Mintegy 250
résztvevõ jelentkezett, de sajnos az egyik európai légitársaság
sztrájkja miatt többnek érkeztek meg Budapestre.

A rendezvény elsõ napján az Európai Kolposzkópos Társaság
(EFC) elnöke, jövendõbeli elnöke és titkára tartott összefogla-
ló elõadást. Õket a társaság tiszteletbeli tagjává választottuk,
éremmel és oklevéllel igazolva.

Dr. Christine Bergeron, az EFC elnöke, elõadásában a
méhnyakszûrés jövõbeli lehetõségeirõl tájékoztatta a hallgató-
ságot, és a kiemelte a biomarkerek szerepét a nem negatív ese-
tek további vizsgálatában.
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Dr. Christine Bergeron Európa egyik legnagyobb laboratóriu-
mának, a franciaországi Cerba laboratórium és citopatológiai
osztály vezetõje. 2017-ig az Európai Kolposzkópos Társaság
elnöke volt. Jelenleg a Francia Citológus Társaság helyettes el-
nöke. Rendkívüli fontos szerepe volt az elsõ biomarker, a
CINTec kifejlesztésében. Számtalan sejtvizsgálattal és
kolposzkópiával foglalkozó nemzetközi tudományos bizottság
tagja. Több mint 100 közleménye jelent meg ebben a tárgyban
különbözõ nemzetközi folyóiratokban.

Második elõadóként Dr. Charles Redman, az EFC jövendõ-
beli elnöke tartott elõadást a kolposzkópia szerepérõl, a minõ-
ségbiztosításról és az EFC által elvárt kolposzkópiával szem-
ben támasztott követelményrendszerérõl. Elõadásában hang-
súlyozta a kolposzkópos képzés fontosságát, valamint az állan-
dó önellenõrzést, a központok minõségbiztosítását. Kiemelte,
hogy még a brit képzés és a kolposzkópos központok sem egy-
ségesek, de törekedni kell arra, hogy a kolposzkópos közpon-
tok azonos minõségû vizsgálatokat nyújtsanak.

Dr. Charles Redman jelenleg North Midland-i Egyetem Nõ-
gyógyászati Onkológiai Osztályán dolgozik konzultánsként.
Az elmúlt húsz évben ezen az egyetemen szerzett nõgyógyá-
szati onkológiai sebészeti képzést, majd a Szülészet-
Nõgyógyászati Osztály vezetõje lett. 2013–2016-ig az Európai
Kolposzkópos Társaság jövendõbeli elnöki volt, jelenleg az el-
nöke. Díjai a következõk: Lord Platt Prize for Medical
Genetics 1978, European Society for Medical Oncology

Travelling Award 1988, EEC European School of Oncology
Fellowship 1989, BSCCP Travelling Award 2012, 2015,
2016, RCOG Sims-Black Professorship 2015. Közel 150 köz-
leményt közölt a kolposzkópia témakörében neves folyóirat-
okban és számtalan könyv fejezetet írt ebben a tárgyban.

Ebben a részben utolsó elõadóként Dr. Simon Leeson, az EFC
titkára, tartott elõadást a méhnyakszûrés helyzetérõl az Egye-
sült Királyságban címmel. Kiemelte, hogy a szervezett szûrés-
nek köszönhetõen jelentõsen csökkent a méhnyakrák okozta
halálozás, de hangsúlyozta hogy az I/b vagy annál súlyosabb
stádiumú méhnyakrákos betegek közel 60% nem járt szûrésen.
Hangsúlyozta a HPV-teszt szerepét a súlyosfokú rákelõtti álla-
pot miatt kúpkimetszésen átesett betegek nyomon követésé-
ben. A brit és a nemzetközi kutatásokat bemutatva, kiemelte
HPV-teszt mint társvizsgálat fontosságát az elsõdleges szûrés-
ben. Elõadásának összefoglalójaként megemlítette, hogy a brit
szûrési rendszer nem egységes, de bizonyosra vehetõ, hogy a
skótok kivételével közeljövõben a HPV alapú szûrést vezeti be
a brit egészségügyi biztosító.

Dr. Simon Leeson 2010 óta nõgyógyász-onkológus konzul-
tánsként dolgozik a Wales-i Egyetem North Wales-i Kórház
Onkológiai Osztályán. 1999 óta Wales vezetõ kolposzkópos
szakembere, és nevéhez fûzõdik a North Wales-i Egyetemen a
nõgyógyászati daganatok kezelési rendjének megalkotása, va-
lamint az egyetemi kolposzkópos képzés megteremtése.
2000-ben a Brit Kolposzkópos és Méhnyakkórtani Társaság-
hoz kapcsolta a wales-i társaságot, és feladata ezek összehan-
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golása, valamint ellenõrzése. Jelenleg a Brit Kolposzkópos és
Méhnyakkórtani Társaság pénztárnoka és a rendszer informa-
tikai hátterének fejlesztõje. Sok közleménye jelent meg a brit
méhnyakszûrési rendszerrõl, annak fejlesztésérõl neves
folyóiratokban.

A délelõtt további részében magyar elõadók beszéltek a sejt-
szûrésrõl, a méhnyakszûrésben betöltött szerepének elõnyérõl
és hátrányáról. Dr. Vass László kihangsúlyozta a sejtkenet je-
lentõségét a nem HPV-vel összefüggõ méhnyakrákok korai
felismerésében. Dr. Pogány Péter a kétes sejtvizsgálati ered-
mények esetén alkalmazható kettõs teszt jelentõségére hívta
fel a figyelmet. Dr. Bubnó Orsolya a nyíregyházi kórház anya-
gát feldolgozva mutatott rá a CINTec jelentõségére. Dr.
Benczik Márta és kutatócsoportja egy új, hazai fejlesztésû
biomarkerrel kapcsolatos kutatási eredményeket ismertette.

Délután a kolposzkópia részben Dr. Guglielmo Ronco ismer-
tette az általa vezetett sokközpontú klinikai kutatások eredmé-
nyeit, amelyben az elsõdleges HPV-alapú szûrés érzékenysé-
gét hasonlította össze a citológia és a co-teszt ( HPV és citoló-
gia) CIN3-mal szemben mutatott érzékenységével. A klinikai
vizsgálatok egyértelmûen igazolták, hogy az elsõdleges HPV-
alapú szûrés érzékenyebb szûrõvizsgálat, mint a sejtalapú szû-
rés, és a co-teszt érzékenysége nem múlja felül a HPV- szûré-
sét. Dr. Boncz Imre egészségközgazdászként igazolta, hogy a
HPV-alapú szûrés, a magas negatív elõrjelzõ értékébõl eredõ
hosszabb szûrési szünetek miatt költséghatékonyabb módszer,
mint a sejtkenetvizsgálat. Az olasz Dr. Maggiorino Barbero
beszámolt a HPV-DNS-pozitív, nem negatív citológiai ered-
ményû betegek esetében a kolposzkópia jelentõségérõl.

A kimerítõ és színvonalas elõadássorozat kellemes vacsorával
zárult, ahol kulináris élveztek gazdag kínálatában merültek el
résztvevõk.

Másnap délelõtt a közép-kelet-európai országok kolposzkópos
vezetõi számoltak be országuk méhnyakszûrési helyzetérõl.
Lengyelországból Dr. Andrzej Nowakowski tartott elõadást, és
érzékeltette, hogy országukban a szervezett szûrés hiányában
alacsony a szûrésen való részvételi arány. Kiemelte, hogy köz-
pontosították a szûrés szervezését, és reményét fejezte ki hogy
ennek következtében a közel jövõben javul fog az átszûrtség.
Szerbiát Vesna Kesic doktornõ képviselte, aki elõadásában rá-
mutatott a szûrésen való részvétel területi különbözõségére, és
hangsúlyozta a szervezett szûrés bevezetésének fontosságát.
Dr. Drazan Butorac, Horvátországból, elõadásában a jugo-
szláv „örökségre” mutatott rá, kiemelve, hogy a központi adat-
bank hiánya torzítja a szûrésen való részvételi számot. Mace-
dóniát, Dr. Goran Dimitrov képviselte, aki mint a legkisebb ju-
goszláv utódállam képviselõje a HPV elleni oltás fontosságára
hívta fel a figyelmet, a szervezett szûrés hiányának említése
mellett. Dr. Spela Smrkolj, Szlovéniából, megvalósult rend-
szerüket mutatott be. Szlovéniában 2003-ban elindult a nemze-
ti szervezett méhnyakszûrés (ZORA program), amelynek
eredményeképpen a méhnyakrák okozta halálozás 2015-re
50%-kal csökkent. A rendszer elõnyeként említette, hogy az

adatokat (sejtvizsgálat, HPV-teszt, szövettani eredmény) köz-
ponti rendszerbe tárolják, és akkreditált citopatológia labora-
tóriumokat köteleznek az adatszolgáltatásra. Magyarországot
én képviseltem. Elõadásomban a hazai méhnyakszûrés történi
áttekintése mellett képet adtam a jelenlegi megbetegedési és
halálozási mutatókról, valamint hangsúlyoztam a védõnõi
méhnyakszûrés országos kiterjesztésének jelentõségét az át-
szûrtség javítása érdekében.

Délután bejelentett elõadások hangzottak el a méhnyakon vég-
zett mûtéteket követõ nyomon követésére használt módszerek
összehasonlításáról, valamint a várandós nõk kolposzkópiai
vizsgálatának jelentõségérõl.

A tudományos elõadások szombat délutánra véget értek, de a
vitákban felmerülõ kérdések, hozzászólások egy része nyitva
maradt, biztosítva, hogy szükség van még további rendezvény-
re, eszmecserére. A tudományos rendezvény nagyon jó hangu-
latban zajlott, érdekes volt szembesülni Európa nyugati és ke-
leti országai közötti méhnyakszûrésben is jelentkezõ különb-
séggel.

Számomra ez a kongresszus azt jelentette, hogy a Magyar
Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság ismét nemzetközi
elismerést vívott ki magának, és elõadóinak köszönhetõen ma-
gas színvonalú továbbképzést biztosított.

Ezúton szeretném ismételten megköszöni a Társaság nevében
a Convention Kft.-nek a rendezvény megszervezésben és lebo-
nyolításában nyújtott segítségét.

� KÖZGYÜLÉS

A tudományos rendezvény alatt közgyûlést is szerveztünk,
amelyen megvitattuk többek között a kolposzkópos képzés ha-
zai helyzetét. Megállapítottuk, hogy a kolposzkópos képzés
mai gyakorlata nem felel meg a nemzetközi elvárásoknak,
ezért a társaságnak az elkövetkezõ 3 évben meg kell szervezni
az új képzést. Egyetértettünk abban, hogy a képzést két részre
kell bontani. Az alapképzést a szülészet-nõgyógyászati szak-
képzés részeként kell továbbvinni. A haladó képzést azonban
már szülészet-nõgyógyászat szakvizsgával rendelkezõ kollé-
gák számára kell biztosítani. A haladó képzés az alapképzésre
ráépített képzés. Célja a kolposzkópos leíró nevezéktan megta-
nítása, elkülönítõ kórisme felállítása, a hámbeli elváltozások
(VIN, VAIN, CIN) súlyossági fokának megítélése, és a
kolposzkóppal vezérelt mûtéti beavatkozások lépéseinek
megtanítása.

A Közgyûlés másik napirendi pontja a méhnyakszûrési eljá-
rásrend korszerûsítésének megvitatása. A tagok egybehangzó-
an elfogadták, hogy:

� A HPV-szûrés a méhnyakszûrés megkerülhetetlen eleme.
� A szûrés az életkortól fûggõen módosul.
� A kolposzkópia nem a szûrés része, hanem kórismézési

módszer.
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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. 
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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.
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