
� ÖSSZEFOGLALÁS

A szeméremtest rosszindulatú daganatainak kezelése a nõ-
gyógyász onkológusok nagy kihívást jelentõ feladatai közé
tartozik. A korai felismerés kulcsszerepet játszik a sikeres ellá-
tásban. Elõrehaladott daganatok kezelése csak radikális sebé-
szi beavatkozásokkal képzelhetõ el, mely beavatkozások je-
lentõs mûtét körüli és késõi szövõdményekkel járnak. A szö-
võdmények csökkentése érdekében számos mûtéti módszerrel
történtek próbálkozások, mely közül több már a rutin ellátás
keretei közé is bekerült. Az endoszkópos lágyéki nyirokcsomó
eltávolítás olyan új mûtéti technika, melynek célja a lágyéki
nyirokcsomó blokk eltávolítása során gyakran kialakuló seb-
gyógyulási szövõdmények megelõzése. Az eljárás alig másfél
évtizedes múlttal rendelkezik, és jelenleg még nem része a ru-
tin ellátásnak. Klinikánkon a módszert 2016-óta alkalmazzuk.
Közleményükben endoszkópos mûtéttel szerzett elsõ tapaszta-
latainkról számolunk be. Öt betegnél hét inguinalis mûtétet vé-
geztünk a láb felõl végzett preparálás módszerével (VEIL-L).
Az eltávolított nyirokcsomók száma átlagosan 9,4 (5-16) volt.
A mûtét során egy ülésben végeztük el a primer tumor ellátását
is re-excisio, radikális excisio, valamint radikális vulvectomia
formájában. Az mûtéti idõ 180-340 perc között változott. Seb-
gyógyulási zavart nem észleltünk, azonban a nyirokelvezetés
zavarához köthetõ tünetek minden betegünknél kialakultak.
Klinikailag jelentõs nyirokgyülemet három betegnél észlel-
tünk. Tapasztalatunk szerint az endoszkópos technikával vég-
zett lágyéki nyirokcsomó eltávolítás megelõzi a sebgyógyulási
zavar kialakulását, azonban a nyirokelvezetéshez kötõdõ szö-
võdményeket nem. A jövõben az alhasi irányából preparálva
(VEIL-H) tervezünk tapasztalatokat gyûjteni.

Kulcsszavak: lágyéki nyirokcsomó eltávolítás, endoszkópia,
szeméremtesti daganat

� SUMMARY
ENDOSCOPIC INGUINAL LYMPHADENECTOMY (OUR
FIRST EXPERIENCES)

Treatment of vulvar cancer is a demanding task of
gynecological oncologists. The early diagnosis is the key
factor of the successful therapy. In advanced stages radical
operations with common early and late complications give the
chance for cure. There has been a lot of trials with different
operative techniques to decrease the rate of complications and
some of them has become the standard of care. The endoscopic
inguinal lymphadenectomy aims to reduce the wound related
complications of the total lymph node removal. This procedure
has just a little more than a decade long history and up to now it
hasn’t become the part of routine therapy. In our department
we have introduced the procedure in 2016. In this paper we
share our first experiences with the endoscopic inguinal
lymphadenectomy from the direction of the leg (VEIL-L). We
performed seven operations on five patients. The average
lymph node count was 9,4 (5-16). We performed re-excision,
radical excision of the tumor or radical vulvectomy at the same
time. The operative time was between 180-340 minutes. We
hadn’t wound related complication, but we noticed lymphatic
drainage related complications on all of our patients. Three
patients had clinically relevant lymphocyst. According to our
experiences the wound healing complications can be
prevented with the endoscopic technique, but the lymphatic
drainage related symptoms occurs. We plan to collect
experiences with the preparation from the direction of the
hypogastrium (VEIL-H).

Keywords: inguinal lymphadenectomy, endoscopy, vulvar
cancer
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� BEVEZETÉS

A szeméremtest rosszindulatú daganata a nõi nemi szervi da-
ganatok között a legritkább. Magyarországon évente mintegy
250 új esetet regisztrálnak, azonban a kórkép valós gyakorisá-
ga ennél jelentõsen magasabb is lehet. Statisztikai adatok a da-
ganat folyamatosan növekedõ számát mutatják, melynek hát-
terében a javuló felismerés, az elöregedõ társadalom és a sza-
bados szexuális magatartás játszanak szerepet. Az átlagos élet-
kor a daganat felismerésekor 68 év (1). A daganatok több mint
90%-a laphámcarcinoma, az adenocarcinoma, Paget-kór,
melanoma malignum és sarcomák ritkán elõforduló szövettani
típusok. A szeméremtestrák kialakulása két okra vezethetõ
vissza. A fokozott rizikójú HPV-fertõzés talaján kialakuló da-
ganatos hámelváltozás legtöbbször fiatalabb életkorban jelent-
kezik, a kórképet gyakran rossz szociális háttér, dohányzás,
cukorbetegség, immunhiányos állapot kíséri. A HPV védõol-
tások széleskörû elterjedésétõl várható, hogy a jövõben a ví-
rusfertõzés talaján kialakuló daganatok száma csökkenni fog.
Az elmúlt évtizedekben ezzel ellentétben, a növekvõ HPV-
fertõzés-gyakoriság miatt a vírus okozta daganatok száma és a
kórképen belüli aránya is növekedett. Az autoimmun eredetû
krónikus bõrbetegség, a lichen sclerosus talaján kialakuló da-
ganatok elsõsorban a postmenopausalis életszakaszban alakul-
nak ki. Az idõs betegek gyakran csak késõn jelentkeznek or-
vosnál, de betegségük akár teljesen rejtett is maradhat. A li-
chen sclerosus talaján kialakuló daganatok megelõzésében a
bõrbetegség felismerése és megfelelõ kezelése játszhat szere-
pet.

A szeméremtestrák ellátása a belsõ nemi szervi daganatoktól
jelentõsen különbözik. Mint minden daganatnál, itt is rendkí-
vül fontos a korai felismerés, ilyenkor a beteg kisebb mûtéti
beavatkozással is gyógyítható lehet. A kezdetben lassan nö-
vekvõ szeméremtesti daganatok hirtelen növekedése és át-
tétképzése gyakori, ilyenkor már csak csonkoló és hosszú távú
mellékhatásokkal járó mûtéttõl és kiegészítõ sugárkezeléstõl
várható gyógyulás. Az elõrehaladott és kiújult daganatok kór-
jóslata rossz, a halálhoz vezetõ kórlefolyás a beteg számára
borzasztó szenvedéssel járhat.

A szeméremtestrák ellátásának része a daganat, valamint 1
mm-t meghaladó mélységi terjedés esetén a lágyéki nyirokcso-
mók eltávolítása is. A szeméremtestrák kezelésében áttörõ je-
lentõségû volt a XX. század elején bevezetett en bloc szemé-
remtest- és lágyéki nyirokcsomó eltávolítás. A beavatkozás je-

lentõsen javította a betegek túlélését. A kiterjesztett mûtétet
azonban gyakran kíséri sebgyógyulási zavar, nyirokcsorgás,
hosszú távon pedig életminõséget rontó, torzító hegek, nyirok-
pangás maradhat vissza. Az 1980-as években a klasszikus pil-
langószárny alakú, en bloc kimetszés helyett a kevésbé radiká-
lis, hármas metszés módszere (triple incision technique) terjedt
el. A lágyéki nyirokcsomókat külön metszésbõl távolítjuk el.
A változtatás a daganatellenes hatékonyság megõrzése mellett
a szövõdmények arányát jelentõsen csökkentette. A kompliká-
ciók aránya így is jelentõsen nagyobb maradt a kívánatosnál,
egyes szerzõk szerint akár 30–60% is lehet (2, 3).

A szeméremtesti régió szövõdményeinek arányát elsõsorban a
kimetszés méretének csökkentése javítja. Ma a radikális sze-
méremtest-eltávolítást csak a többgócú vagy kiterjedt rákmeg-
elõzõ elváltozással kísért daganatok esetén tartjuk szükséges-
nek, más esetekben a széles ép széllel (8–20 mm) történõ radi-
kális kimetszés az elfogadott. Nagyméretû kimetszés zárása
esetén plasztikai sebészeti módszerek alkalmazása kívánatos
(4)

A lágyéki nyirokcsomó eltávolítás a szeméremtest-daganat el-
látásának fontos része, nemcsak stádiummeghatározás miatt,
hanem a túlélést is javítja. A lágyéki nyirokrégió felett vezetett
metszés gyógyulása rendkívül gyakran jár szövõdményekkel.
A sebszétválás, sebszélelhalás, felülfertõzõdés, lymphocysta,
nyirokcsorgás a leggyakoribb korai, a késõi komplikációk kö-
zül a krónikus nyirokpangás (lymphoedema) a legsúlyosabb
probléma. A szövõdmények jelentõségét növeli az, hogy a kli-
nikailag negatív nyirokcsomók esetén a betegek csupán 30%-
ánál igazolódik a szövettani feldolgozás során áttét.

Az elmúlt évtizedekben folyamatos volt az erõfeszítés, hogy
olyan megoldást találjanak a nyirokcsomók ellátására, mely
megõrzi a blokkdisszekció hatékonyságát, azonban kevesebb
szövõdménnyel jár. A nyitott mûtét egyes lépéseinek megvál-
toztatása, például a vena saphena magna megõrzése nem hozta
meg a várt sikert. Az áttörést a sentinel módszer jelentette,
mely hatékonynak és biztonságosnak bizonyult a nyirokcso-
móáttét felismerésére (5). Az õrszem nyirokcsomó a daganat
nyirokelvezetésének elsõ nyirokcsomója, mely jól reprezen-
tálja az egész nyirokrégió daganatos állapotát. A módszer két
fontos pillére a sentinel jelölés (a legelterjedtebb a kék festék
és izotóppal jelzett kolloid kombinációját jelentõ kettõs jelö-
lés) és a részletes szövettani feldolgozás (ultrastaging). A jel-
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1. táblázat. A szeméremtest rosszindulatú daganata miatt endoszkópos lágyéki nyirokcsomó eltávolításon átesett betegek mûtéti
adatai

Eset Kor (év) Stádium Mûtét Mûtéti idõ
(perc)

Optika Drain eltávolítása (nap)

Lágyéki Szeméremtest l.d. l.s.

1. 60 I/B Jobb oldal Reexcisio 185 0� 14 –

2. 48 I/B Jobb oldal Reexcisio 227 0� 6 –

3. 66 II Mindkét oldal Radikális vulvectoima 340 0� 6 7

4. 50 I/B Bal oldal Radikális excisio 295 30� 2 –

5. 59 II Mindkét oldal Radikális vulvectoima 305 30� 11 11



zett nyirokcsomók eltávolítása kisméretû bõrmetszésbõl, mi-
nimális szövõdményarány mellett elvégezhetõ. Áttétesnek bi-
zonyuló nyirokcsomó esetén teljes blokkdisszekció javasolt
(4, 5)

A sentinel módszer biztonságosnak bizonyult az egygócú, 4
cm-nél kisebb daganatok esetén, ha a mûtétet megelõzõ vizs-
gálatok során nem találunk kóros nyirokcsomót, azonban nem
jelent megoldást a nagyméretû, illetve többgócú daganatok ke-
zelésében, valamint áttétes nyirokcsomó esetén sem. Ezen ese-
tekben az endoszkópos lágyéki nyirokcsomó eltávolítás jelent-
het alternatívát (3).

A nyirokcsomómûtétet kísérõ szövõdmények a bõrmetszés
sebgyógyulási zavarára és a nyirokelvezetés károsodására ve-
zethetõk vissza. A behatolás méretének drasztikus csökkentése
a metszéshez köthetõ szövõdményeket kiküszöbölheti. A sub-
cutan endoszkópia laparoszkópos mûszerekkel végzett mûtétet
jelent, amely során a bõr alatti (subcutan) rétegeket szétvá-
lasztjuk, majd szén-dioxid gázzal feltöltve, megfelelõ méretû
mûtéti teret képzünk. A lágyéki nyirokcsomók eltávolítására a
módszert elõször 1996-ban Daniel Dargent publikálta, aki
szén-dioxid gáz helyett emelõ segítségével hozta létre a kívánt
teret (6). A Video Endoscopos Inguinalis Lymphadenectomiát
(VEIL) elõször tetemen végezték, majd 2003-ban Bishoff
pénisztumor kezelése kapcsán írta le (7). Szeméremtesti daga-
nat esetén elsõként 2011-ben Xu publikálta. A beavatkozás a
láb felõl és a has (hypogastrium) felõl is elvégezhetõ (VEIL-L,
VEIL-H) (8, 9).

Irodalmi adatok szerint a módszer alkalmas arra, hogy a nyitott
mûtéttel megegyezõ számú nyirokcsomót távolítsunk el, és
kedvezõen csökkenti a mûtét körüli szövõdmények számát,
azonban onkológiai biztonságosság tekintetében prospektív
randomizált tanulmányok hiányában még nem rendelkezünk
megfelelõ bizonyítékokkal, ezért az eljárás nem képezi a rutin
ellátás részét (3).

Az endoszkópos lágyéki nyirokcsomó eltávolítást Klinikán-
kon, tudomásunk szerint egyedül az országban, 2016 óta vé-
gezzük. Kezdeti tapasztalatainkról az alábbiakban szeretnénk
beszámolni.

� ANYAG ÉS MÓDSZER

Öt betegnél hét lágyéki mûtétet végeztünk. A mûtét elõtti ki-
vizsgálás (fizikális vizsgálatok, lágyéki ultrahang, CT) áttétet
nem igazolt. Hátsó harmadi, a középvonaltól több mint 2 cm-re
található tumorok esetén egyoldali, ellenkezõ esetben kétoldali
beavatkozást végeztünk. Négy cm-nél kisebb daganatok ese-
tén felajánlottuk a sentinel nyirokcsomó jelölés módszerét is.
Egy esetben a korábbi nagyméretû kimetszés miatt az õrszem
nyirokcsomó jelölés nem jött szóba. A nyirokcsomómûtéttel
egy idõben a primer tumor ellátását is elvégeztük re-excisio,
radikális kimetszés vagy radikális szeméremtest eltávolítás
formájában. A teljes mûtéti idõ 180–340 perc között változott,
melybõl a nyirokcsomó-eltávolítás oldalanként 90–120 percet
igényelt (1. táblázat).

A beavatkozáshoz mindegyik esetben a láb felõli beavatkozást
(VEIL-L) választottuk. A mûtét a trigonum femorale alsó csú-
csától 3 cm-rel távolabb kezdõdik, ahol egy körülbelül 2 cm-es
metszés ejtünk a bõrön, majd preparáló olló és ujj segítségével
tasakot preparálunk a Camper- és a Scarpa-féle fascia közé. 10
mm-es porton át szén-dioxid gázt, majd optikát vezetünk be.
A két 5 mm-es operatív portot már szemellenõrzés mellett ve-
zetjük be a kameraport két oldalán, attól proximálisabban.
A mûtéti teret a 12 Hgmm nyomású gáz, valamint a laparo-
szkópos eszközök segítségével tágítjuk. A mûtét célja, hogy a
terület összes nyirokcsomóját eltávolísuk. A mûtét részletes le-
írását a Gerõ György, Molnár-G Béla: Nõgyógyászati laparo-
szkópia és hiszteroszkópia címû könyvében korábban ismer-
tettük (10). A beavatkozásokhoz 5 mm-es nagyfrekvenciás
koaguláló-vágó vagy ultrahangos eszközt használtunk. Leg-
többen 0 fokos optikát alkalmaznak, mely különösen a mûtét
kezdeti szakaszában, amikor a preparálás elõre történik, elõ-
nyösebb, mint a 30 fokos optika, ami viszont a mûtét késõbbi
fázisában lehet kedvezõ. Mi három mûtétnél 0, két alkalommal
pedig 30 fokos optikát választottunk. Speciális eszköz a mûtét-
hez nem szükséges. A hastükrözéshez használt hagyományos
portokkal kedvezõ tapasztalatunk volt. Az 10 mm-es port mel-
lett jelentkezõ gázszivárgást ballonporttal javasolják kiküsz-
öbölni, mi a hagyományos eszköz mellett a bõrmetszést ölté-
sekkel szûkítettük. A minimális gázszivárgás a mûtéti terület
látási viszonyait a füst és vízpára elvezetése miatt kedvezõen
befolyásolja. Ebbõl a szempontból az ultrahangos eszközzel
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2. táblázat. A szeméremtest rosszindulatú daganata miatt endoszkópos úton eltávolított nyirokcsomók és áttétes nyirokcsomók
száma, valamint a szövõdmények elõfordulása

Eset Eltávolított nyirokcsomó
(db)

Áttétes nyirokcsomó
(db)

Szövõdmény

Jobb oldal Bal oldal Jobb oldal Bal oldal Kiújulás Vérzés Sebzés Nyirok

1. 14 0 0 0 0 0 0 Lymphoedema, lymphocysta,
lymphangitis, compartment
szindróma

2. 7 0 0 0 0 0 0 Lymphoedema

3. 9 6 1 1 0 0 0 Lymphoedema

4. 0 16 0 2 Bõrben 0 0 Lymphoedema, lymphocysta

5. 9 2 0 0 0 0 0 Lymphoedema, lymphocysta



szemben a bipoláris koaguláló-vágó eszköz kevesebb vízpárá-
val járó mûködését elõnyösnek találtuk. A subcutan oedema
megelõzhetõ, ha a gáz nyomását 8 Hgmm-re csökkentjük a
megfelelõ operatív tér kialakítását követõen. Szén-dioxid re-
tencióját nem észleltünk mûtéteink közben. A nyirokszövetet
laparoszkópos zsákban (endobag) távolítottuk el. A mûtéti te-
rületen szívó draint hagytunk hátra. A drain eltávolítása a leg-
több ajánlás szerint a napi hozam 30 ml alá csökkenése után
(átlagosan 5–10 nap) célszerû (3).

Antibiotikum-profilaxist a drain eltávolításáig, thrombosis-
profilaxist (LMWH) harminc napon át alkalmaztunk.

� EREDMÉNYEK

A korai gyógyulási szakban sebgyógyulási panaszt (szövetel-
halást, sebszétválást, sebfertõzést) nem észleltünk. A draineket
a 24 órán belüli hozam 30–50 ml alá csökkenése után távolítot-
tuk el (a 6–14. napon). Egy esetben a drain a második poszt-
operatív napon kicsúszott, a kis mennyiségû szivadék miatt
visszahelyezését nem tartottunk indokoltnak. Késõbbiekben
nagyméretû nyiroktömlõ (lymphocysta) alakult ki. Hasonló
nagyméretû, számos csapolást (punkció) igénylõ nyirok-
gyülem további két esetben fordult elõ.

Egy esetben a nyiroktömlõ mellett nyirokérgyulladást (lymph-
angitis), valamint kompartment szindrómára jellemzõ tünete-
ket is észleltünk, itt az egyik behatolási pontnál kisméretû
feltárást végeztünk.

Az eltávolított nyirokcsomók száma oldalanként átlagosan 9,4
(5–16), mely a nyitott mûtéteknek megfelelõ. Három beteg
esetében észleltünk áttétes nyirokcsomót, õk kiegészítõ sugár-
kezelésben részesültek.

Egy esetben a posztoperatív sugárkezelés megkezdése elõtt
már a mons pubis és az inguinalis régió felett bõráttétet észlel-
tünk, sajnos a sugárkezelés sem járt megfelelõ eredménnyel.
Palliatív kemoterápiás kezelés mellett a kórkép progrediált,
betegünket elveszítettük. Ebben az esetben a beavatkozás ki-
újult daganat esetén történt. A többi betegnél nem észleltünk
kiújulást.

A posztoperatív idõszakban a betegek mobilizálását követõen
érintett oldali alsó végtagra kiterjedõ oedema minden betegnél
jelentkezett, azonban ez konzervatív módszerrel kezelhetõ
volt. Hosszú távú, klinikailag számottevõ nyirokpangással
nem találkoztunk, betegeinket nyirokkeringést javító tornára
tanítottuk meg.

A betegek a szövõdmények ellenére pozitív véleménnyel nyi-
latkoztak a mûtéti módszerrõl.

Eredményeiket a 2. táblázatban foglaljuk össze.

� MEGBESZÉLÉS

A lágyéki nyirokcsomók eltávolítását gyakran kísérik szövõd-
mények, melyek elsõsorban sebgyógyulási zavarra és nyirok-
elvezetési problémákra vezethetõk vissza. Az életminõséget

kedvezõtlenül befolyásoló rövid és hosszú távú mellékhatások
arányának csökkentése mindenképpen kívánatos. A seb-
gyógyulási panaszok kiküszöbölése érdekében kifejlesztett
subcutan endoszkópos mûtét során a nyitott mûtéttel megegye-
zõ számú nyirokcsomó távolítható el, a módszer a mûtét
radikalkitását nem befolyásolja. Saját tapasztalataink szerint a
bõrmetszéshez kötõdõ szövõdményeket az alig 1–2 cm
hosszúságú bõrmetszések segítségével megelõzhetjük, azon-
ban a nyirokszövet eltávolításból adódó problémákat nem.
Megfigyelésünk szerint a mûtéti területen kialakuló nyirok-
gyülem mértéke a nyitott mûtétnél tapasztaltat meg is haladja,
mind a drainen jelentkezõ napi hozam mennyiségében, mind
pedig a megfelelõ elvezetés hiányában kialakuló nyi-
rokgyülem méretében. A láb felõl végzett beavatkozás során a
megfelelõ rálátás biztosítása érdekében a subcutan régióban
nagyobb tasak keletkezik a nyitott mûtéthez képest, ami a mû-
tét után a bõséges nyiroktermelõdés miatt nehezen záródik.
A nyiroktömlõk megelõzése érdekében több módszert is pró-
báltak, a korai mûtét utáni idõszakban a sebre helyezett súly
(pl. homokzsák vagy infúziós zacskó) inkább a vérzés és
haematoma kialakulásának esélyét csökkenti. A hosszú ideig
alkalmazott drainage segíthet a seb falainak összetapadásában,
azonban a sebfertõzés esélyét növeli. A mûtét végén, a bõrön
átvezetett és a comb izomlemezébe (fascia lata) öltött, majd a
bõr felszínen megcsomózott fonalak csökkentik a tasak
méretét, azonban kivitelezése a korlátozott mozgási
lehetõségek mellett idõigényes lehet (11). Az endoszkópos
mûtét elõnyeként számon tartott korai felépülés és mobilizáció
szintén szerepet játszhat a fokozott nyiroktermelõdés
kialakulásában, ezért célszerûnek látszik azt késleltetni.

A nagyméretû, akár a comb középig terjedõ nyiroktömlõ meg-
elõzésére alkalmas lehet, ha a beavatkozást a has felõl végez-
zük. Ilyenkor a megfelelõ operatív terület kialakításához szük-
séges preparáció nem a nyirokproblémák által veszélyeztetett
alsó végtagon, hanem az alhas bõre alatt található. A módszer
egyéb elõnyeként tartják számon, hogy a két inguinalis régió
hat helyett összesen öt port segítségével operálható, valamint
azt, hogy szükség esetén a kismedencei nyirokcsomók eltávo-
lítása további port behelyezése nélkül elvégezhetõ (8, 12).

A koaguláló-vágó eszközök alkalmazása szintén hozzájárulhat
a jelentõs nyirokgyülem kialakulásához, a láb felõl végzett
mûtét során a mûtéti terület alsó szélén a megfelelõ koagulálás
nehezebb, a ligamentum inguinale irányában könnyebb. Is-
mert az is, hogy a koaguláló-vágó eszközök hatékonyan he-
gesztik össze a vastag falu ütõereket, kevésbé a vékonyabb
falu vénákat, és még kevésbé a fallal alig rendelkezõ nyirok-
ereket. A környezõ szövetek precíz lezárása azonban szerepet
játszhat a kompartmentszerû tér kialakulásához. Mivel a kor-
szerû eszközök nagyon megkönnyítik és lerövidítik a szûk tér-
ben, a két operatív porttal végzett mûtétet, mellõzésük nehezen
képzelhetõ el. Terveink szerint a jövõben has felõl végzett mû-
téttel (VEIL-H) fogunk tapasztalatokat gyûjteni, reményeink
szerint a mûtét irányának megváltoztatása kedvezõen fogja be-
folyásolni a nyirokgyülemek kialakulását. A mûtéti idõ
csökkenése a korszerû eszközökön kívül megfelelõ jártasság
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kialakulásától várható. Ehhez az ellátás központosítása
szükséges.

Daganatellenes kezelés esetén a legfontosabb szempont az el-
járás onkológiai hatékonysága. Az endoszkópos eljárás hosszú
távú onkológiai hatékonyságáról nem rendelkezünk elégséges
adatokkal, ezért nagyszámú betegen végzett prospektív tanul-
mány tervezése kívánatos. A kórkép viszonylagos ritkasága és
a sentinel jelölés térhódítása miatt ez csak nemzetközi, multi-
centrikus tanulmány keretében valósulhat meg.
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„A felfedezés lényege:
látni azt, amit már mindenki látott,

de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla.”

(Szent-Györgyi Albert)


