
A Nõgyógyászati Onkológia jelen száma is a szakterület aktuá-
lis kérdéseivel foglalkozik.

A petefészek-daganatok ultrahangvizsgálata mind a mai napig
nagy kihívást jelent a nõgyógyászok számára. Elsõsorban a jó-
és rosszindulatú ovariumdaganatok elkülönítése igényel nagy
tapasztalatot a vizsgáló részérõl. Az ultrahangvizsgálat értéke-
lése sokszor szubjektív elemet is tartalmaz. A különbözõ pont-
rendszerek (score táblázatok) diagnosztikai segítséget nyújt-
hatnak a kevésbé jártas vizsgálónak. A szerzõk tanulmányuk-
ban az IOTA (International Ovarian Tumour Analysis) csoport
két értékelõrendszere (az IOTA ADNEX Modell és az IOTA
Simple Rules) hatékonyságát, illetve pontosságát elemezték és
hasonlították össze. Mindkét módszert megfelelõ hatékonysá-
gúnak ítélik, de a Simple Rules alkalmazása egyszerûbb, míg
az ADNEX Modell használata összetettebb és idõigényesebb.
Az elõbbi szenzitivitása 90%, specificitása 80%, míg az utóbbi
szenzitivitása 85%, specificitása 71% a tanulmányban. A mód-
szerek alkalmazásakor fontos ismerni a szûrõvizsgálatok érzé-
kenységét és fajlagosságát, melyek birtokában a tanulmányo-
zott rendszerek hasznos segítséget nyújthatnak a képalkotó
diagnosztikában.

Az elmúlt fél évszázadban számos próbálkozás történt a nõi
populáció méhnyakszûrésének kiterjesztésére, azonban a la-
kosság átszûrésének növelésében csak mérsékelt sikereket ér-
tünk el. Körülbelül másfél évtizede vetõdött fel a védõnõk be-
vonása a méhnyakszûrõ programokba. Ma már törvény mond-
ja ki, hogy a védõnõ feladata a népegészségügyi célú méh-
nyakszûrés. Elsõsorban azokon a hátrányosabb helyzetû kis te-
lepüléseken lehet jelentõsége tevékenységüknek, ahol a föld-

rajzi és anyagi okok mellett a kedvezõtlen egészségmagatartás
miatt is elmaradnak e szûrõvizsgálatok. Az összefoglaló közle-
mény ismerteti a méhnyakszûrés hazai történetét és gyakorla-
tát, áttekinti a védõnõk cervixszûrésre történõ képzését, és
ismerteti az általuk végzett szûrések eredményeit.

Érdekes ritka nemi szervi daganattal, a szeméremtestet érintõ
Schwannoma ismertetésével foglalkozik az elsõ esetismerte-
tés. A tumor kezelésében a mûtéti beavatkozásnak van megha-
tározó szerepe, a sugárterápiával kapcsolatos ismereteink el-
lentmondásosak. Sajnos számolnunk kell a tumor recidívájá-
val, mely esetén adjuváns kezelésre kényszerülhetünk. A köz-
lemény áttekinti a kórkép kezelésének és utánkövetésének
irányelveit.

Jóindulatú petefészek dermoid cystával gyakran találkozunk,
azonban tudnunk kell arról, hogy egy-két százalékban malig-
nus transzformáció is megfigyelhetõ. A mûtét elõtti kivizsgá-
lás során a korai folyamatok esetén nehéz elkülöníteni a benig-
nus és malignus formát, ezért mindig legyünk óvatosak, külö-
nösen idõsebb életkorban elõforduló esetekben. A közlemény
két esetet ismertet. Az elsõ betegnél korán került felismerésre
az in situ laphám carcinoma, a beteg kedvezõ kórjóslattal ren-
delkezik. A második betegnél a petefészek daganat elõrehala-
dott állapotában a szövettani vizsgálat szintén laphám-
carcinomát igazolt. A betegnél méheltávolítás és bal oldali
függelékeltávolítás, hasfali resectio történt, majd ileocoecalis
bélresectio és ileostoma kialakítására került sor. A mûtétet
követõen a beteg rövid idõn belül elhunyt. Mindkét eset felhív-
ja a figyelmet a részletes szövettani vizsgálat jelentõségére.

Bõsze professzor úr „Orvosi nyelv” címû rovatában az orvosi
csoportnevek általános írásszabályairól olvashatunk. A közle-
mény kitér a betegségnevek, a molekulanevek, a biológiai fo-
lyamatok, a mikrobanevek és az anatómiai nevek helyesírási
szempontjaira.
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