
Nagy érdeklõdés mellett került megrendezésre a 25. Semmel-
weis Fórum „Radikális mûtétek jelentõsége a nõgyógyászati
onkológiában” címmel a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülé-
szeti és Nõgyógyászati Klinika elõadótermében 2017. február
23-án. Az elhangzott elõadások részletesen ismertették a nõi
nemi szervek rosszindulatú daganatai esetében a kiterjesztett
mûtétek korszerû javallati körét és a radikális mûtétek eredmé-
nyességét.

Dr. Pete Imre ny. osztályvezetõ fõorvos (Országos Onkológiai
Intézet, Nõgyógyászati Onkológiai Osztály) elõadásában ki-
tért arra, hogy a korai stádiumú (I. stádiumú) endometrioid tí-
pusú méhtestrák esetén a standard mûtéti ellátást a hysterec-
tomia és a kétoldali adnexectomia jelenti. Ha a mûtétet lymph-
adenectomiával egészítjük ki, a progressziómentes és az átla-
gos túlélés aránya nem változik. Megemlítette, hogy I. stádiu-
mú endometriumcarcinoma esetén, ha a beteg alacsony kocká-
zatú csoportba tartozik, lymphadenectomia végzése nem szük-
séges. A myometriuminfiltratio, a szövettani grade fokozat és
a tumor mérete alapján meghatározott intermedier csoportba
tartozó betegnél megfontolandó, míg magas kockázatú cso-
portba sorolt beteg esetén elvégzendõ a kismedencei és
paraaorticus lymphadenectomia. Beszámolt arról, hogy a
GOTIC Study alapján II. stádiumú endometriumcarcinoma
esetén a legkedvezõbb eredményt a mérsékelt radikalitású
hysterectomia nyújtja kismedencei és paraaorticus lymph-
adenectomiával kiegészítve. Ennek ellenére, a European
Society for Medical Oncology (ESMO), a European Society of
Gynaecological Oncology (ESGO) és a European Society for
Radiotherapy and Oncology (ESTRO) útmutató csak hys-
terectomiát javasol. Hangsúlyozta, hogy III-IV. stádiumú
endometriumcarcinoma esetén maximális citoredukcióra kell
törekedni.

Méhnyakrák esetében a mérsékelt radikalitású mûtétek ered-
ményeirõl számolt be Dr. Lintner Balázs fõorvos (Istenhegyi
Géndiagnosztikai Központ). Felvetette, cervix carcinoma bi-
zonyos eseteiben (2 cm-nél kisebb tumorméret, 10 mm-nél ki-

sebb invasio, nincs nyirokér betörésre utaló jel és negatívak a
nyirokcsomók) a parametrectomia nélküli mûtét elvégzésének
a lehetõségét, mely a beteg életminõségét javíthatja. Ennek
egyértelmû eldöntése céljából jelenleg is folynak tanulmá-
nyok.

Dr. Ungár László c. egyetemi tanár (Duna Medical Center)
arra hívta fel a figyelmet, hogy az exenteráció kiterjedt
kisemdencei daganatok kezelésére ajánlott, ha kisebb mûtéttel
az adott daganat nem távolítható el teljesen egészében és alter-
natív, nem sebészi módszer (pl. sugárkezelés) nem alkalmaz-
ható vagy nem biztosít gyógyulási esélyt. Véleménye szerint
az exenteráción átesett betegeknél kedvezõ a kórjóslat, ha a da-
ganat mérete kisebb mint 3 cm, ha a daganat nem infiltrálja a
medencefalat és a recidiva idõ egy évnél hosszabb. Munkacso-
portjuk tapasztalata alapján a fenti kritériumoknak megfelelõ
betegek 80%-ánál 5 éves túlélés figyelhetõ meg.

A rosszindulatú petefészek daganatok mûtéti ellátásának kor-
szerû elveit Dr. Krascsenits Géza fõorvos (Semmelweis Egye-
tem I. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) tekintette át.
Kiemelte, hogy méheltávolításon, kétoldali adnexectomián,
csepleszreszekción, tumor eltávolításán, kismedencei és para-
aorticus lymphadenectomián kívül szükség esetén peritonecto-
miára, bélmûtétre és felhasi mûtétre is szükség lehet. Kitért
arra, hogy elõrehaladott petefészek daganat esetén neoadju-
váns kezelés utáni halasztott mûtét jöhet szóba, ha nincs esély
makroszkópos tumormentesség elérésére, kivéve a IV. stádiu-
mú tumor pleurális disszeminációja esetét.

A petefészek-daganatok esetén végzendõ felhasi mûtétekrõl
részletes, szemléletes összefoglaló elõadást tartott Dr. Máté
Szabolcs fõorvos (Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika).

Dr. Stefanovits Ágnes szakorvos (Pécsi Tudományegyetem,
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) a vulva carcinomás bete-
gek kezelése során alkalmazott „sentinel” technika jelentõsé-
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gérõl szólt. Ez az eljárás a mûtét radikalitását csökkentheti, ez-
által a súlyos mûtéti szövõdmények elõfordulása ritkább és a
beteg életminõsége is kedvezõbb.

Az emlõrák mûtéti kezelésének radikalitása ez elmúlt évtize-
dekben fokozatosan csökkent, ezzel párhozamosan egyéb ke-
zelési lehetõségek kerültek elõtérbe. A szemléletváltozást és a
legfrisebb ajánlásokat Dr. Pálfalvi László fõorvos (Egyesített
Szent István és Szent László Kórház, Szülészeti és Nõgyógyá-
szati Osztály) foglalta össze.

Izgalmas elõadást tartott Dr. Bõsze Péter egyetemi tanár (Sem-
melweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika),

aki a molekuláris vizsgálatok szerepét emelte ki a radikális
mûtéti javallatok felállításában.

Végül Dr. Horányi Dániel szakorvos (Egyesített Szent István
és Szent László Kórház, Szülészeti és Nõgyógyászati Osztály)
a laparoszkóppal végzett radikális mûtétekrõl tartott elõadást.

Az elõadások elhangzása, majd megbeszélése után élénk vita
alakult ki, melyben a hallgatóság is aktívan vett részt. A ren-
dezvény legfontosabb megállapításait a Semmelweis Fórum
Hírlevél 2017-ben megjelent második száma foglalta össze.
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