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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 szemé-
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. 
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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.

Prof. Dr. Rigó János Jr.

fõszerkesztõ
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A IOTA Simple Rules és az IOTA ADNEX Model alkalmazása a petefészek-daganatok kórismézésében

� ÖSSZEFOGLALÁS

Bevezetés: Napjainkban az ultrahangvizsgálat fontos szerepet

játszik a méhfüggelékek daganatos képleteinek mûtét elõtti el-

különítésénél, jellemzésénél és a kezelési terv megválasztásá-

nál. Az ultrahangvizsgálat során észlelt képletek sokfélék.

Ezért leírásuk egységesítésére számos pontrendszer született.

Tanulmányunk két ilyen módszert vizsgál.

Célkitûzés: Kutatásunk célja az IOTA (International Ovarian

Tumour Analysis) csoport által javasolt két pontrendszer

(IOTA ADNEX Model és IOTA Simple Rules) hatékonyságá-

nak összehasonlítása és alkalmazási korlátainak felmérése

volt.

Anyag és módszer: A marosvásárhelyi I. Számú Szülészeti és

Nõgyógyászati Klinikán 2015. november és 2016. február kö-

zött elõretekintõ vizsgáltuk a méhfüggelék-eltérésekkel be-

utalt betegeket. A felvételt követõen hüvelyi ultrahangvizsgá-

latot végeztünk minden betegnél. A talált képletekre alkalmaz-

tuk az említett értékelõ módszereket. Az így kapott eredményt

összehasonlítottuk a késõbbi mûtétek során nyert szövettani

minták eredményeivel.

Eredmények: Negyvennégy betegnél történt ultrahangvizsgá-

lat, ezek közül 42 esetben került sor mûtétre. Az IOTA Simple

Rules módszer alkalmazhatóságának kritériumai 35 esetben

(83,3%) teljesültek. Ezekben az esetekben a módszer magas

szenzitivitással (90%) és specificitással (80%) rendelkezett, és

összefüggést mutatott a szövettani eredményekkel. Az IOTA

ADNEX Modell minden esetben értékelhetõ eredményt adott.

Szenzitivitása 85,71%, specificitása 71,43% volt. A szövettani

eredmény mind a 42 esetben diagnosztikus értékû volt.

Következtetés: Mindkét vizsgált módszer megfelelõ hatékony-

sággal rendelkezik. A Simple Rules módszer használata a kli-

nikai gyakorlatban egyszerûbb, de nem minden esetben érté-

kelhetõ. Az ADNEX Model összetettebb, nemcsak ultrahang-

paraméterek ismeretét igényli, de minden betegnél alkalmaz-

ható. További esetek bevonása, a szélesebb körû használat iga-

zolhatja a módszerek megbízhatóságát.

Kulcsszavak: IOTA, Simple Rules, ADNEX, petefészek daga-

natok, 2D ultrahangvizsgálat, pontrendszerek, preoperatív

kórisme

� SUMMARY

EVALUATION OF IOTA SIMPLE RULES AND IOTA ADNEX

MODEL IN THE DIAGNOSIS OF THE OVARIAN MASSES

Aims: A correct identification of the nature of an ovarian mass

is crucial prior to surgery. Our aim was to present data on

prospective evaluation of IOTA Simple Rules and IOTA

ADNEX Model. We evaluated the specificity and sensitivity,

efficacy and limits of the two methods.

Methods: This was a prospective randomized, single-center

study performed from November 2015 to February 2016 in a

general gynecology clinic within a tertiary unit. The patients

included in our study were examined with gray-scale and color

transvaginal Doppler ultrasonography one day prior to

surgery. These were performed by ultrasound examiners with

different background of experience. Both Simple Rules and

ADNEX Model were applied. The reference standard was the

histology of the surgically excised tissues.

Results: A total number of 42 patients were included in our

study. The average age of the women was 48.62 years. The

Simple Rules were applicable in 35 (83.3%) of the tumors.

They resulted in a sensitivity of 90% and a specificity of 80%.

ADNEX model was applicable in all of the cases and resulted

in a sensitivity of 85.71% and a specificity of 71.43%.

Conclusions: IOTA Simple Rules showed a better diagnostic

performance than the ADNEX model. Applying the Simple
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Rules proved to be easier as well, so we recommend a wider

use of them. Both methods performed good in the hand of

examiners of different experience background. More cases are

needed to be involved.

Keywords: IOTA, Simple Rules, ovarian tumors, 2D

ultrasound examination, scoring systems, preoperative

diagnosis.

RÖVIDÍTÉSEK

IOTA International Ovarium Tumor Analysis

SR Simple Rules

ADNEX Assessment of Different NEoplasias in the adneXa

� BEVEZETÉS

A petefészekrák a legagresszívebb nõgyógyászati rosszindula-

tú daganat (1). Fõként a peri- és posztmenopauzás korú nõk be-

tegsége. A diagnózis felállításakor az átlagéletkor 52 év (2).

A nõgyógyászati daganatos elhalálozások közel feléért felelõs.

Az ötéves túlélési arány kb. 40% (3). Ez fõleg a késõi kórismé-

nek [a daganatok közel 60%-ánál a kórisme felállításának pil-

lanatában már áttétek vannak (4)] és a daganatok invazivitá-

sának tulajdonítható (2).

Annak érdekében, hogy a petefészek-daganatos beteg a leg-

megfelelõbb kezelést kapja, természetes igény a daganatos

képlet pontos kórisméje. A benignus és malignus petefé-

szekképletek mûtét elõtti elkülönítésének leginkább elterjedt

módozata az ultrahangvizsgálat (2). Azonban a vizsgáló orvos

tapasztalatának és képzettségének függvényében jelentõs elté-

rések figyelhetõk meg ezen felvételek kiértékelésénél (24, 25).

Az ultrahang-diagnosztikában jártas tapasztalt orvosok által

végzett ultrahangvizsgálat szubjektív kiértékelése több tanul-

mány szerint a legelfogadottabb módszer (1, 5, 6, 23). A ke-

vésbé tapasztalt vizsgálónak diagnosztikai támpontot nyújta-

nak a pontrendszerek. Több olyan pontrendszert alkottak,

amely az ultrahang és/vagy néhány klinikai kritérium alapján

segít a petefészek daganatok mûtét elõtti elkülönítésénél, ilye-

nek az IOTA Simple Rules, az IOTA LR1 és LR2 (29, 30), az

ADNEX Modell, a ROMA-score (32) és az RMI (31).

Ezen pontrendszerek elõnye abban rejlik, hogy egyszerûek és

objektívek, ezért használatuk indokolt a különbözõ felkészült-

ségû és tapasztalatú orvosok körében. Egy 2016-os tanulmány

szerint a leggyakrabban használt pontrendszer az RMI, mivel

az irányelvek többsége még mindig ezt ajánlja (5). Emellett

egyre nagyobb figyelem terelõdik az IOTA pontrendszerei irá-

nyába, szerepük egyre jelentõsebb az újabb irányelvek megal-

kotásánál (4).

Mesterséges intelligencia (artificial neural network) alkalma-

zásával is próbálkoznak. Ezek olyan számítógépes programok,

amelyeket nagy mennyiségû adat feldolgozására fejlesztettek

ki. Algoritmusokat és osztályozókat (classifier) használ, ame-

lyek segítségével elkülöníti a különbözõ daganattípusokat.

A bevitt adatok mennyiségének függvényében az algoritmu-

sok egyre pontosabbak lesznek, az újonnan bevitt adatoknak

köszönhetõen tökéletesednek (27, 28).

� CÉLKITÛZÉS

Tanulmányunkkal célunk az volt, hogy felmérjük és összeha-

sonlítsuk a IOTA (International Ovarian Tumour Analysis)

csoport által javasolt két legújabb pontrendszer (IOTA

ADNEX Modell és az IOTA Simple Rules módszer) haté-

konyságát és alkalmazási korlátait a marosvásárhelyi I. Sz.

Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikán.

� ANYAG ÉS MÓDSZER

Prospektív, randomizált tanulmányunk során 2015 novembe-

rétõl 2016 májusáig összesen negyvennégy nõbeteget vizsgál-

tunk meg. A 44 betegbõl 2 esetében nem történt másnap mûtét,

ezért adataikat nem vettük figyelembe tanulmányunkban. Így

42 beteg adatát dolgoztuk fel. A vizsgálat a Marosvásárhelyi

Megyei Klinikai Sürgõsségi Kórház I. Sz Szülészeti és Nõ-

gyógyászati Klinikáján történt, ami egy regionális, egyetemi

központ Maros megyében, Romániában.

Az adatokat ûrlapokban rendszereztük. Minden beteg petefé-

szek-daganat elõzetesen felállított diagnózisával érkezett a

kórházba a mûtétet megelõzõ napon. A kórházi felvétel részét

képezõ kórelõzmény és 2D-s hüvelyi ultrahangvizsgálat ered-

ményeit értékeltük. Az ultrahangvizsgálatot szülész–nõgyó-

gyász szakorvosok végezték, akik az adott módszerek alkal-

mazási leírását követve végezték el a vizsgálatot. A képletek

tulajdonságainak leírásánál az IOTA által javasolt kritériumo-

kat alkalmaztuk. Az ultrahangvizsgálatok GE Voluson E8 ké-

szülékkel történtek. Kizárásra kerültek azok a betegek, akiknél

a vizsgálat alatt terhesség gyanúja állt fenn, ha a beteg a

hüvelyi ultrahangvizsgálatot visszautasította, vagy ha a beteg

nem került mûtétre a felvételt követõ napon.

Kétoldali elváltozás esetén az ultrahangvizsgálattal több elté-

rést mutató oldalt értékeltük. Amennyiben mindkét oldali kép-

let ultrahangképe hasonlóan összetett volt, a nagyobb méretû

tumor került tanulmányunkba.

Minden beteg ûrlapja kapott egy ötjegyû számot, az adatbázis-

ban az alapján azonosítottuk.

AZ IOTA SIMPLE RULES MÓDSZER (7, 13)

A Nemzetközi Petefészekdaganat Analízis csoport

(International Ovarium Tumor Analysis – IOTA) által javasolt

„Simple Rules” módszer a daganat jóindulatú, illetve rosszin-

dulatú jellegének mûtét elõtti megállapítására szolgál. A sza-

bályok alkalmazásánál az IOTA ultrahangleletekre vonatkozó

konszenzusos álláspontjait vettük figyelembe (8). A Simple

Rules már átesett külsõ validálásokon, amelyek tapasztalt és

kevésbé tapasztalt vizsgálók részvételével történtek (12).

2016-ban egy 22 központra kiterjedõ tanulmány is hitelesítette

ezt a módszert (9, 14). Hatékonyan alkalmazzák a kevésbé ta-

pasztalt orvosok is (15).

1. M-szabályok (a daganat rosszindulatú jellegére utaló sza-

bályok).
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M1: Szabálytalan alakú, szolid daganat: egy daganat sza-

bálytalan alakúnak minõsül, ha külsõ vagy belsõ felszíne

egyetlen, vagy felszíne betüremkedik, illetve ha papillaris

képlet található belsõ felszínén. Szolidnak minõsül a daga-

nat, amennyiben magas echogenitásából szolid szövetre le-

het következtetni, és a szolid rész kiteszi a képlet legalább

80%-át.

M2: Ascites megléte: ultrahanggal a Douglas-üregben és a

fissura hepatorenalisban figyelhetõ meg.

M3: Legalább négy papillaris képlet: papillaris képletnek

tekinthetõ a tömlõ falának legalább 3 mm-es tömör elõ-

boltosulása.

M4: Szabálytalan alakú, multilokuláris, tömör, 100 mm-t

meghaladó daganat: egy daganat multilokuláris (többreke-

szes), ha legalább egy teljes sövényt tartalmaz.

M5: Nagyon erõs vérellátás (color score 4): a daganat tö-

mör képletét Doppler ultrahanggal vizsgálják. Akkor mi-

nõsül 4-es szintûnek, ha a képlet erõteljesen erezett, kifeje-

zett véráramlással.

2. B-szabályok (a daganat jóindulatú jellegére utaló szabá-

lyok)

B1: Unilokuláris: a cysta egyrekeszes, ha nem tartalmaz

egy teljes sövényt.

B2: 7 mm-t meg nem haladó tömör képlet(ek) jelenléte.

B3: Hangárnyékok jelenléte.

B4: Sima felszínû, multilokuláris, 100 mm-nél kisebb da-

ganat: egy sima felszínû képlet, ha felszíne szabályos.

B5: Vérellátás hiánya (color score 1): Doppler ultrahang-

gal nem fedezhetõ fel vérellátás.

A képlet jóindulatúnak minõsül, ha csak B-szabály egyike ér-

vényes rá. Rosszindulatúnak tekinthetõ, ha kizárólag M-sza-

bály jellemzõ rá. Amennyiben mind a B-, mind az M-szabá-

lyok legalább egyike érvényes a daganatra, vagy egyidejûleg

egyik sem, a Simple Rules nem alkalmazható. A kérdõív kö-

vetkezõ részében a vizsgáló véleményét kérdeztük meg a da-

ganat típusával kapcsolatosan. Lehetséges válaszok: benignus,

malignus, más (nem tudja eldönteni).

AZ ADNEX MODELL ALKALMAZÁSA (10)

Az IOTA csoport által javasolt legújabb, kórisme felállítására

használt pontrendszer. A kérdõív kitöltésénél a 2015-ben meg-

jelent gyakorlati útmutatás irányelveit követtük (11). Az

ADNEX Modell online és telefonos alkalmazás formájában is

elérhetõ. Mi az online felületet használtuk. A kérdõív 3 klini-

kai és 6 ultrahangos kérdést tartalmazott:

1. Életkor.

2. CA-125 értéke (NE/ml): megadása nem kötelezõ, mivel

benignus és malignus típus elkülönítésénél korlátozott ha-

tékonysággal alkalmazható (22). Leghatékonyabban a

II-IV-es stádiumú és a többi malignus altípusok közötti el-

különítésnél alkalmazható.

3. A vizsgálatot végzõ kórház típusa: onkológia központ vagy

egyéb típusú kórház. Onkológiai központ alatt olyan terci-

er központot értenek, amely külön nõgyógyászati onkoló-

gia részleggel rendelkezik. A mi központunk nem rendel-

kezik önálló onkológiai részleggel, ezért a számításoknál

az „Egyéb kórháztípus” kategóriába soroltuk.

4. A daganatos képlet legnagyobb átmérõje mm-ben.

5. A tömör szövet aránya (a legnagyobb tömör szöveti átmérõ

és a daganatos képlet legnagyobb átmérõjének hányadosa).

6. 10-nél több cystás képzõdmény (cyst locules) megléte

(igen/nem).

7. Papillaris vetületek száma: 0, 1, 2, 3 vagy több mint 3.

8. Hangárnyék megléte (igen/nem).

9. Ascites elõfordulása.

A kérdõívünk még tartalmazza a „Családi kórelõzményben

szereplõ petefészekrák” kérdését is (igen/nem), amit viszont

nem tartalmaz az ADNEX Modell.

Az ADNEX Modellre vonatkozó válaszokat bevezettük az

IOTA online felületébe

(http://www.iotagroup.org/adnexmodel/site%20iota.html),

ami egy statisztikai számítás alapján meghatározta a daganat

benignitásának, illetve malignitásának százalékos valószínû-

ségét. Ezen felül a malignitási rizikócsoporton belül levõ al-

csoportokra (borderline, I-es stádium, II-IV-es stádium, áttétes

eredet) vonatkozóan is százalékos valószínûséget számolt.

A daganatot akkor tekintettük jóindulatúnak, ha az ADNEX

Modell számítása szerint annak a valószínûsége, hogy be-

nignus, meghaladta az 50%-ot, ellenkezõ esetben rosszindula-

túnak tekintettük. A borderline tumorokat rosszindulatúnak te-

kintettük az értékelésnél.

Az összegyûjtött eredményeket a kórszövettani leletekkel ve-

tettük össze.

Azokat a CA-125 értékeket vettük figyelembe, amelyek 2 hó-

napnál nem voltak régebbiek. Kilenc esetben nem tudtuk szá-

mításba venni ezt az értéket, vagy azért, mert a beteg nem ren-

delkezett vele, vagy azért, mert több mint 2 hónapos volt az

eredmény. Ezen laboratóriumi jellemzõ használata nem köte-

lezõ. Amennyiben a CA-125 értéke nem ismert, akkor a mód-

szer kevésbé alkalmazható a rosszindulatú petefészek-dagana-

tok stádiumainak elkülönítésére (10).

Statisztikai számításhoz a GraphPad Prism 6 programot hasz-

náltuk.

� EREDMÉNYEK

A betegek átlagos életkora 48,6 (20–78) év volt a felvétel idõ-

pontjában. Legtöbb beteg a 30–40-es és 50–60-as korosztály-

hoz tartozott. Betegeink fele (21 fõ) menopauza elõtt, másik

fele (21 fõ) menopauza után volt. A kórszövettani vizsgálat

eredményeinek összesítése után a 42 esetbõl 6 betegnél mutat-

tak ki malignus elváltozást, az esetek 14,28%-ában. Jóindula-

túnak bizonyult a tumoros képletek 85,72%-a, vagyis 36 eset.

A következõ jóindulatú elváltozásokat észleltük: legnagyobb

számban endometriosis cysta, majd serosus cysta, cystadeno-

fibroma, dermoid cysta, haemorrhagiás follicularis cysta,

petefészek-fibroma, mucinosus cysta, occlusiós cysta és meso-

thelialis cysta fordult elõ (1. táblázat).
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Háromféle rosszindulatú elváltozással találkoztunk: 4 esetben

adenocarcinomával, míg egy esetben serosus borderline, egy

esetben pedig seromucinosus borderline tumorral.

A SIMPLE RULES MÓDSZERREL VÉGZETT ÉRTÉKELÉS

EREDMÉNYEI

A Simple Rules módszer az esetek 83,3%-ában volt alkalmaz-

ható a jó- illetve rosszindulatú daganatok elkülönítésére. Hu-

szonnyolc esetben (66,6 %) benignusnak, míg 7 esetben (16,6

%) malignusnak ítélte az elváltozást, 7 esetben (16,6%) nem

volt alkalmazható. A jóindulatúnak minõsített képletek közül

leggyakrabban B1 (unilokuláris) képletet állapított meg a vizs-

gáló orvos (25 esetben), míg legritkábban (4 esetben) B3

(hangárnyékok jelenléte) volt tapasztalható. A rosszindulatú-

nak minõsített képletek közül leggyakrabban szabálytalan ala-

kú, tömör daganatot és legalább négy papillaris képlet jelenlét-

ét figyeltük meg (M1 és M3), 1 esetben kifejezett vasculari-

satiót (M5).

Azon esetekben, amelyekben a Simple Rules alkalmazható

volt, a módszer által szolgáltatott eredményeket összevetettük

a szövettani vizsgálatok leleteivel, és GraphPad Prism 6 prog-

rammal elemeztük az adatokat: szenzitivitást, specificitást és

pozitív prediktív értéket számoltunk. Mind a szenzitivitás

[90%, CI
1

(0,7347–0,9789)], mind a specificitás [80%, CI

(0,2836–0,9949)], mind pedig a pozitív prediktív érték

[96,43%, CI (0,8165–0,9991)] magas volt. Megfigyelésünk

szerint a kórszövettani szempontból is malignus daganatoknál

a leggyakrabban az M3 (3 esetben) és az M1, illetve M2 (2-2

esetben) fordul elõ.

AZ ADNEX MODELL MÓDSZERREL VÉGZETT ÉRTÉKELÉS

EREDMÉNYEI

Az ADNEX Modell minden esetben alkalmazható volt.

A módszer 32 esetben (76%) jóindulatú, míg 10 esetben (24%)

rosszindulatú tumort jelzett.

Az eredményeket ezen módszer esetében is összevetettük a

szövettani leletekkel. A módszer szenzitivitása 85,71% [CI

(0,6974–0,9519)], specificitása 71,43% [CI (0,2904- 0,9633)],

pozitív prediktív értéke 93,75% [CI (0,7919–0,9923)].

Az ADNEX Modell tanulmányunkban 10 tumort sorolt ma-

lignus kategóriába, ebbõl a szövettan 6 esetet igazolt. Ezen be-

tegek átlagéletkora 62,3 év volt.

Az ADNEX Modell a következõ eredményeket mutatta a rela-

tív kockázat számítása után: három, szövettani lelettel igazolt,

áttétes adenocarcinoma esetében II-IV-es stádiumú tumort va-

lószínûsített. Egy szövettannal igazolt, nem áttétes adenocar-

cinoma esetében szintén II-IV-es stádiumú tumor valószínûsé-

gét vetette fel. Két, szövettani lelettel igazolt borderline tumor

esetén I-es stádiumú tumort valószínûsített.

42 betegbõl 9-nek nem volt 2 hónapnál frissebb CA-125 lelete.

A tumorok átlagos maximális átmérõje 77,2 mm volt. Négy

esetben volt a diagnózis álpozitív, a Modell szövettanilag

benignus képletet malignusnak véleményezett. A következõ

tumorok típusának megállapítása volt helytelen: egy esetben

mesothelialis cysta, egy esetben inclusiós cysta adenomatoid

hyperplasiával, egy esetben acut salpingitis, egy esetben pedig

cystadenofibroma.

� MEGBESZÉLÉS

A petefészekrák korai diagnózisa napjainkban még mindig

nem megoldott, egyrészt azért, mert a korai stádiumok tünet-

mentesek, másrészt azért, mert a szûrõvizsgálatok nem hatéko-

nyak. Annak ellenére, hogy viszonylag ritkák (a daganatok

5%-át teszi ki nõknél), mégis a nõi nemi szervek daganatai kö-

zül a legtöbb halált okozzák. A késõ diagnózisnak is köszönhe-

tõ, hogy az ötéves túlélési arány 30–50% (2).

Tanulmányunk megkezdésekor az ADNEX Modell külsõ

(nem az IOTA csoport által történõ) validálása még nem tör-

tént meg. Az IOTA Simple Rules és az ADNEX Modell össze-

hasonlításával csak egy tanulmány foglalkozott.

Az ADNEX Modell szenzitivitása beteganyagunkban a Van

Calster és munkatársai által leírtaknál alacsonyabb értékeket

mutatott (szenzitivitás: 85,71% versus 96,4%), a specificitást

tekintve hasonló értékeket figyeltünk meg (71,43% versus

73,2%) (10). A malignus altípusok közötti elkülönítés beteg-

anyagunkban nem volt elég pontos. Szubert és munkatársai

szerint is ez a felosztás nem ad elég pontos eredményt (16).

Más véleményen vannak Araujo és munkatársai (17).
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1. táblázat. A tumorok szövettani típus szerinti eloszlása

Szövettani típus Esetszám

Jóindulatú Endometriosis cysta 14

Serosus cysta 10

Cystadenofibroma 2

Dermoid 2

Fibroma 2

Inclusiós cysta 2

Haemorrhagiás cysta 1

Oophoritis 1

Mucinosus cysta 1

Mesothelialis cysta 1

Rosszindulatú Adenocarcinoma 4

Borderline tumor 2

1
90%-os konfidencia intervallum



Az alacsonyabb szenzitivitási érték betudható az alacsony

esetszámnak (10). A Modell pozitív prediktív értéke magas

volt (93,75%). Mindezekbõl következik, hogy az ADNEX

Modell sikeresen alkalmazható a benignus/malignus képletek

elkülönítésnél, bár az álpozitív esetek viszonylag magas száma

óvatosságra int.

Nem meglepõ a kisszámú rosszindulatú daganat (6 eset a

42-bõl), mivel intézményünk nem egy nõgyógyászati onkoló-

giai központ. A daganatok 14,28%-a volt malignus, Van

Calster és munkatársai tanulmányában hasonló (16,3%) érté-

kek szerepelnek (11). A tévesen malignusnak ítélt daganatok

esetében kiemelendõ, hogy más források szerint is pyosalpinx

és cistadenofibroma esetén kórismézési nehézségek léphetnek

fel (2). A rosszindulatú daganatok stádium szerinti elkülöníté-

sét tekintve a módszer pontos alkalmazása még mindig kidol-

gozásra vár (18).

Az IOTA Simple Rules módszer Timmermann és munkatár-

sai szerint az esetek 76%-ában alkalmazható (7), tanulmá-

nyunkban ez az arány valamivel jobbnak bizonyult (83%).

A fennmaradó esetek besorolásához Alcazar és munkatársai

az IOTA háromlépcsõs stratégiáját javasolják (19). Ennek a

módszernek a szenzitivitása tanulmányunkban 90%-nak, míg

specificitása 80%-nak adódott, ezek az értékek valamennyivel

alacsonyabbak, mint az IOTA csoport tanulmányában (szenzi-

tivitás: 93%, specificitás: 90%). Ezen számok értékelésekor fi-

gyelembe kell venni azt is, hogy az összes eset 83%-ában volt a

módszer alkalmazható. A pozitív prediktív érték 96,43%, míg

az IOTA tanulmányban 80,9%.

Kiemelnénk, hogy a Simple Rules alkalmazása sokkal gördü-

lékenyebb, gyorsabb, akár a beteg ágya mellett is lehetséges.

Ezzel szemben az ADNEX Modell alkalmazása a klinikai gya-

korlatban nehézkesebb, mivel a matematikai számítás online

elérhetõ kérdõív vagy egy telefonos alkalmazás használatát

követeli meg, tehát eszközigényes. A minõségi ultrahangké-

szülék mindkét esetben alapigény.

Várakozásainknak megfelelõen a két pontrendszer jó diag-

nosztikus értékekkel rendelkezik, amit a legújabb tanulmá-

nyok is alátámasztottak (4, 20, 21). Wynants és munkatársai 6

ország 18 klinikájára kiterjedõ tanulmánya rávilágított arra,

hogy az említett IOTA módszerek alkalmasak arra, hogy elõ-

zetes diagnózist állítsunk fel, ami alapján a beteget onkológiai

centrumba irányíthatjuk (18).

Valentin és munkatársai kiemelték, hogy az ultrahangvizsgálat

kivitelezési technikáinak standardizálása a módszerek haté-

konyságát növelheti (26). Emellett szükséges lenne nagyobb

esetszám mellett elvégezni a vizsgálatokat, hogy pontosabban

meg tudjuk határozni az ADNEX Modell rosszindulatú daga-

natok stádiumai közti elkülönítõ képességét.

Mindkét módszer alkalmazása segíthet a klinikai gyakorlat-

ban. A módszerek elsajátítása megoldható egy átfogó képzés-

sel, megfelelõ gyakorlattal hatékonyan alkalmazhatóak. Mivel

eredményeink is megerõsítették az irodalomban leírtakat, ja-

vasoljuk a két módszer szélesebb körû alkalmazását.
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� ADALÉK A MAGYAR ORVOSI NYELV EREDETÉHEZ

Bõsze Péter

A magyar orvosi nyelvi emlékeket hozzávetõlegesen 700 évre visszamenõleg kutathatjuk. Magyar orvosi nyelvrõl azonban

csak a XVI. századtól beszélhetünk: orvosi nyelvünk tehát félezer éves.

Nyelvünk írásos szaknyelvi kezdetét – írja Szabó T. Attila – Sylvester János Grammatica hungarólatina elkészültéhez (elõ-

szavának aláírási idõpontjához) kötjük: 1536. november 18. Ez az elsõ magyar nyelvû nyomtatott könyv; ezzel zárul a magyar

irodalmi írásbeliség elsõ korszaka, amelyre – írja Kabán Annamária – „a középkori kultúra egyetemessége, a mûvészet, iroda-

lom és tudomány egysége a jellemzõ.”

Ebben a korszakban születik a magyar írásbeliség, innen vannak elsõ szövegemlékeink. Sylvester János mûveinek megjele-

néséve elkezdõdik a magyar nyelv használata. Természetesen nem a mai értelembe vett tudományos mûvek születtek: „szép-

irodalom, tudomány, tudománynépszerûsítés egybemosódik bennük”, mégis egy-egy tudományág magyar nyelvû megfogal-

mazásának kezdeti kísérletei.



� ÖSSZEFOGLALÁS

A népegészségügyi szûrõvizsgálatok eredményességének

egyik legfõbb feltétele a társadalmi elfogadottságuk növelése.

Az elmúlt évtizedekben a méhnyakrák szûrése csak a nõ-

gyógyászati szakellátás része volt, de 2003-tól egy Országgyû-

lési határozat (46/2003. [IV.16]) alapján ezt kiegészítette a

szervezett népegészségügyi szûrés is. A veszélyeztetett popu-

láció megjelenése azonban jelentõsen alul maradt az európai

országok szûrési arányaihoz képest. 2009-ben pilot jelleggel

indult útjára a Védõnõi Méhnyakszûrõ Mintaprogram, a

VMMP (késõbb Védõnõi Méhnyakszûrõ Programok, VMP),

melyeknek célja a lakosság átszûrtségének növelése volt.

A feladat elvégzéséhez az alapellátás szakembereinek képzé-

sére volt szükség, melynek segítségével azok a nõk is megszó-

líthatók és bevonhatók, akik valamilyen oknál fogva nem,

vagy igen ritkán éltek ezzel a lehetõséggel. A nõk részvételé-

nek fokozása a védõnõk által nemcsak a méhnyakrák megelõ-

zését és korai felismerést szolgálja, hanem ezen felül lehetõsé-

get is biztosíthatna a nõi populáció számára, hogy saját egész-

ség-gondozásában aktívabban vállaljon szerepet. A védõnõk

tevékenységi körének bõvülése az iskolai primer prevenció te-

rületén is megváltozott a humán papillomavírus (HPV) elleni

védõoltások elérhetõségének köszönhetõen.

Kulcsszavak: méhnyakrák, méhnyak szûrés, védõnõ, megelõ-

zés

� ABSTRACT

ROLE OF HEALTH VISITORS IN PRIMARY AND

SECONDARY PREVENTION OF CERVICAL CANCER –

A REVIEW

Increase in social acceptance of public health screening can

promote their effectiveness. In past decades, cervical

screening belonged only to gynecological care, but it was

supplemented by organized population-based screening since

2003 according to a parliamentary decision. However,

attendance rate of the target population on organized cervical

screening was significantly lower compared to other European

countries. A Hungarian pilot program for cervical screening by

health visitors launched in 2009 aimed to increase the

screening coverage of the target population. Health visitors in

primary care were trained in order to be able to address and

engage women who attended seldom or even never on cervical

screening. Increasing women’s participation in organized

screening by health visitors would be important to prevent and

detect earlier cervical cancer as well as to provide an

opportunity for the female population to promote their own

health. In addition, health visitors’ role in primary prevention

of cervical cancer was further improved in recent years due to

the introduction of organized human papillomavirus (HPV)

vaccination for adolescent girls by school health visitors.

Keywords: cervical cancer, cervical screening, health visitor,

prevention

� BEVEZETÉS

A daganatos megbetegedések a világon a második leggyako-

ribb haláloki tényezõként szerepelnek, közel 8,8 millió ember

halálát okozták 2015-ben. A halálesetek 70%-a az alacsony és

közepes jövedelmû országokat érinti, de az új esetek megjele-

nése is évrõl-évre növekszik világszerte. 14 millió új esetet re-

gisztráltak 2012-ben és az elõzetes becslések szerint az elkö-

vetkezõ két évtizedben további jelentõs emelkedés várható,

mely elérheti az évenkénti 20 millió fõt is (1). Ez a megbetege-

dés Európában is jelentõs népegészségügyi hatással bír.

2012-ben 1,3 millió ember halálát okozta (2). A nemzetközi
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rákregiszterek bevezetése, használata emiatt rendkívül fontos-

sá vált. Jelenleg 184 országban (30 régióban) 27-féle daganat-

tal kapcsolatban közölnek adatokat, melyek nemcsak a statisz-

tika bemutatására szolgálnak, de a nemzetek stratégiai célkitû-

zéseinek megismerése, azok megvalósítása, ezáltal a korai fel-

ismerés, illetve a halálozás csökkentése is jelentõs hatással le-

het más országok egészségpolitikájára, új módszerek, eszkö-

zök bevezetésére. Az adatok szolgáltatása, az összegyûlt ta-

pasztalatok különösen fontosak a fejlõdõ régiókra nézve, vala-

mint azokban az országokban, ahol a szûrési gyakorlatnak

nincs egy állandóan kialakult rendszere, vagy valamilyen ok-

nál fogva nem elég hatékony a behívás és szûrés, ezáltal a korai

felismerés (3).

� MÉHNYAKRÁK-INCIDENCIA, -HALÁLOZÁS ÉS

-PREVALENCIA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A nõi populációt érintõ, újonnan megjelenõ daganatok kor-

specifikus (15-44 év) elõfordulása kapcsán világviszonylatban

az találjuk, hogy leggyakoribb az emlõ- (43,3 fõ), majd vastag-

béldaganatok (14,3 fõ) elõfordulása, és 3. helyen ezeket a

méhnyakrákos megbetegedés követi (14 fõ) 100 000 fõre ve-

títve. Ez utóbbi a kevésbé fejlett régiókban a második leggya-

koribb daganatos megbetegedést jelenti, és 445 000 nõt érint

évente. A fejlett országokban 83 000 megbetegedést regiszt-

rálnak újonnan, így ez a 11. helyen szereplõ kórkép. Az 5 éves

prevalencia értéke világszerte körülbelül 1 547 000 fõ volt

2012-ben. A halálozási okokat tekintve a daganatos halálokok

közül kevésbé fejlett országokban leggyakoribb az emlõrák és

tüdõrák okozta halálozás, melyet a méhnyakrák követ évi

230 000 esettel, magasabban fejlett országokban azonban a

méhnyakrák okozta halálozás a 9. helyen szerepel 35 000 fõvel

(3). Európában az új esetek elõfordulása összesen 58 373 fõ

volt 2012-ben, mely az összes nõket érintõ rákmegbetegedés

3,6%-át jelentette abban az adott évben. A halálozás 24 404 fõ

volt. Az 5 éves prevalencia 199 817 fõ volt 2012-ben. Európán

belül azonban a méhnyakrák megjelenése régiónként jelentõs

eltérést mutat (1. táblázat). Míg Észak-Európában 5382 fõ

megbetegedését jelentik újonnan (életkorra standardizálva ez

8,7/100 000 fõt jelent – késõbbiekben zárójelben jelölve), Dél-

Európában 9285 fõ (8,5), Nyugat-Európában 9824 fõ (7,36) az

új megjelenés, Közép-Kelet-Európában pedig 33 882 fõ új

megbetegedésével kell számolni. Az életkorra standardizált ér-

ték ezen a területen kétszerese a többi európai régióénak (16,3/

100 000 fõ). Halálozás tekintetében még inkább nagy különb-

ségeket találunk. Európában évente 24 404 fõ (3,8 fõ/

100 000) halálát okozza a méhnyakrák, ugyanakkor a kisebb

európai régiókban, mint Nyugat-Európában 3479 fõ (1,8),

Észak-Európában 1963 fõ (2,2), Dél-Európában 3526 fõ (2,4),

míg a közép-kelet-európai országokban 15 436 fõ, mely az

életkori standardizált adat alapján 6,2 fõ évente 100 000 fõre

számítva, ez háromszorosa az Európa régióiban tapasztalt át-

lagnak (3, 4).

� MAGYARORSZÁGI ADATOK

A méhnyakrák Magyarországon a nyolcadik leggyakoribb da-

ganatos megbetegedés. Hazánkban a halálozás évenkénti szá-

ma a nyolcvanas években meghaladta az 500-at, majd enyhén

csökkenni kezdett (5). Az évenként felismert új esetek száma

2012-ben 1178 volt. Ez életkorra standardizálva, 100 000 nõre

nézve 18 esetet jelentett. Ez az európai, de még a nemzetközi

incidencia értékek többségét is jelentõsen meghaladja (11,4)

(1. ábra). Ha a 15-44 éves korosztályra vonatkoztatjuk, akkor

megállapítható, hogy az emlõrákos megbetegedéseket (27,5) a
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1. táblázat. Méhnyakrák incidencia és halálozás Európa egyes régióiban 2012-ben (4)

Régió Összes új esetszám

(N) /év

Életkorra standardizált

incidencia (15–44 év)

(/100 000 fõ)

Halálozás

(N) / év

Életkorra standardizált

halálozás (15–44 év);

(/100 000 fõ)

Európa 58 373 11,4 24 404 3,8

Nyugat-Európa 9824 7,3 3479 1,8

Észak-Európa 5382 8,7 1963 2,2

Dél-Európa 9285 8,5 3526 2,4

Közép-Kelet-Európa 33 882 16,3 15 436 6,2

1. ábra. A méhnyakrák életkorra standardizált elõfordulása az öt konti-

nensen és Magyarországon 2012-ben (/100 000 fõ) (4)



méhnyakrák megbetegedés követte hazánkban (22,1) 2012-

ben. Egyéb korcsoportos bontás alapján a 45-54 évesek kor-

osztályában a megbetegedések aránya igen magas 39,7, de et-

tõl csak kissé marad le az 55-64 éves korosztály, ahol 37,9

fõ/100 000 fõ volt. Magyarországon a méhnyakrákban elhunyt

személyek száma 461 fõ volt 2012-ben, ez életkorra standardi-

zálva 5,3 fõ/100 000 fõt jelent. A méhnyakrákból eredõ halálo-

zás adatai alapján, Magyarországon legkedvezõbb helyzetben

Komárom-Esztergom, Tolna és Nógrád megye van, míg a leg-

kedvezõtlenebbek közé tartoznak: Budapest, Baranya és Zala

megye. A halálozás értékeit összességében kistérségi szinten

lenne érdemes vizsgálni, ugyanis vannak olyan térségek, ahol

egyáltalán nem fordul elõ a halálozás, míg számos kistérség-

ben négyszeresen haladja meg a hazai átlagot. Magyarorszá-

gon 174 kistérség van, melybõl 5 esetén 400%-os halálozási

értékek vannak és további 17 kistérség esetén 181-288% kö-

zötti halálozási értéket látunk (6).

� A SZÛRÉS FONTOSSÁGA, TÍPUSAI

A szûrõvizsgálatok általános célja a panasz- és tünetmentes la-

kosság idõszakonkénti vizsgálata, annak megállapítása céljá-

ból, hogy a rejtett betegségek fennállásának valószínûségét

megerõsítsék vagy kizárják (7). Két szakasz különíthetõ el a

betegségek kialakulásának folyamatában, melyek közül az

elsõ az úgynevezett „biológiai”, amikor a megbetegedés még

csak sejtszinten indul el. A második szakasz a „klinikai sza-

kasz”, mely esetén már elkezdõdik a megbetegedés. E két sza-

kasz közötti idõben az elváltozások többnyire már kimutatha-

tóak. A méhnyakrákos megbetegedések hazai adatainak elem-

zése során a megbetegedések és halálozások magas száma fel-

hívja a figyelmet arra, hogy a betegségek többsége elõrehala-

dottabb állapotban kerül felismerésre.

Az alkalomszerû („opportunisztikus”) szûrés azt jelenti, hogy

a vizsgált személy spontán úgy dönt, hogy elmegy orvosi vizs-

gálatra, melynek részeként komplex nõgyógyászati szûrõvizs-

gálaton is részt vehet. Ezeknél a személyeknél a szûrés a min-

dennapi élet részévé válik. Ez a lakosság csak igen kis hánya-

dát érinti, a nõk többsége azonban nem jár el szûrõvizsgálatok-

ra, és ebbõl a rétegbõl kerülnek ki késõbb a súlyosabb, elõreha-

ladottabb állapotban lévõ daganatos betegek. Ezzel szemben a

szervezett lakossági szûrõvizsgálatok a nagyobb lakosságra

kiterjesztett, egészségügyi ellátórendszer által kezdeménye-

zett, alapvetõen életkoruk miatt veszélyeztetett populációra

irányulnak, ezek népegészségügyi tevékenységnek minõsül-

nek (8).

� A MÉHNYAK SZÛRÉSÉNEK HAZAI GYAKORLATA,

ÁLLOMÁSAI

Az onkológiai méhnyakszûrés kezdetei az 1950-es években

kezdõdtek, amikor a 30 év feletti nõk kolposzkópos vizsgálatát

már tömegesen végezték. A citodiagnosztikai laboratóriumok

elterjedésével azonban a 60-as években elterjedt a cervix-

citológia módszere (1964-ben 25 600 fõt szûrtek le). 1977-ben

az Országos Onkológia Intézet és az Országos Szülészeti Nõ-

gyógyászati Intézet által kiadott módszertani levél a nõgyógy-

ászati vizsgálatot méhnyak-rákszûréssel egészítette ki (1980-

ban 619 800 szûrést végeztek el). 1981-tõl az Egészségügyi

Minisztérium és több országos intézet összefogásával elindí-

tották az elsõ „cervixprogramot”, melynek célja a 20–65 éves

korosztály kétévenkénti méhnyak citológiai szûrése volt. En-

nek eredményeként az elhanyagolt esetek száma csökkent, de

problémát okozott, hogy a nõgyógyászhoz rendszeresen járó

nõk csoportja a szükségesnél gyakrabban, míg a nõgyászhoz

egyáltalán nem járó nõk nem vettek részt a szûréseken (6).

A nemzetközi irányelveknek megfelelõ szûrési program 1995-

ben kezdõdött, és a 25–65 éves korosztály 2–3 évenkénti szû-

rését célozta meg, de ez csak néhány városban mûködött (Bu-

dapest, Pécs, Miskolc). Az „Egészséges Nemzetért Népegész-

ségügyi Program” 2001-tõl indult, mint lakossági szûrõprog-

ram, de elmaradt a bevezetése, és helyette az Országgyûlés

meghirdette „az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti

Programját”, melyben a meghívás már személyre szóló volt.

Ez a program 70%-os részvételi arányt tûzött ki célul, és a

25-65 év közötti nõk 3-évenkénti szûrését végezte. Azonban

2003-2006 között a megjelenõk aránya az érintett populáció-

ban 5% körüli volt mindössze. 2005-ben az Állami Népegész-

ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a „Liliom Prog-

ram” meghirdetésével 8%-ra tudta emelni a részvételi arányt,

de a nõk megszólításában és a részvételi arányok fokozásában

szerepe volt a meghirdetett nyereményjátékoknak is. A „Lili-

om Program” II. részében újdonság volt, hogy a védõnõk be-

vonása elõször történt meg a szûrõvizsgálatok elvégzésébe.

Két megye részvételével történt az elsõ mintaprogram beveze-

tése, melynek eredménye 10%-os részvételi arány és a halálo-

zás 15%-os csökkentése lett. További eredmény volt, hogy a

szûrésen résztvevõ személyek fele soha vagy több mint 5 éve

nem járt szûrõvizsgálaton azelõtt (6).

� AZ ALAPELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSÁNAK

SZÜKSÉGESSÉGE, AVAGY VÉDÕNÕK JELENLÉTE

A MÉHNYAKSZÛRÉSI PROGRAMBAN

A méhnyakrák miatt bekövetkezõ halálesetek kapcsán bizo-

nyított tény, hogy az alacsonyabb jövedelmû, többszörösen

hátrányos helyzetû nõk körében gyakoribb a jelenség. Emiatt a

célcsoportok megnyerése, együttmûködésük elérése fontos cél

(9). A távolmaradásnak nemcsak egyéni okai lehetnek, hanem

az egészségügyi ellátórendszer hozzáférésének hiányosságai

is okozhatják. Bizonyított tény, hogy ha a kórház vagy járóbe-

teg-ellátás távol van, ha a várakozási idõ sok, és egyéb negatí-

van ható tényezõk is fennállnak, az a szûrési részvételre is ne-

gatív hatást gyakorol. Ehhez kapcsolódó tényezõ az alapellátás

hiánya is, hiszen a háziorvos képes pozitívan motiválni a szû-

rési részvételt, amennyiben a hozzá tartozó ellátott személy

rendszeresen részt vesz egyéb vizsgálatokon. Összességében

vidéken, a hátrányosabb helyzetû kistérségekben alacsonyabb

a szûrõvizsgálatokon való részvétel. Az iskolázottság és élet-

kor szerepe jelentõs a szûrõvizsgálati részvételben. Minél ma-

gasabb az iskolai végzettség és a szocioökonómiai státus, an-

nál magasabb a részvétel aránya (10). Az életkor elõrehaladtá-

val azonban csökken a szûrésen való megjelenés (11). A szo-

cioökonómiai státusz jelentõsége akkor is megmutatkozik,

amikor a nem negatív eredmények további követése, a kont-

rollvizsgálatokon való megjelenés fokozása a cél (12). Ebben

az esetben nem csak anyagi okok játsszák a fõszerepet, hanem
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a tudás-, ismeretszint alacsony volta is, mely kihat a negatív

életmódtényezõk, addiktív magatartás gyakoribb megjelené-

sére, a saját egészségmagatartás gondozásának hiányára (13).

Méhnyakszûrés témában 2016-ban történt egy nem reprezen-

tatív felmérés 322 fõ bevonásával, mely rámutat arra, hogy a

különbözõ iskolai végzettséggel rendelkezõ nõk a saját egész-

séggondozásuk szintjét egy 5 pontos Likert-skála szerint mi-

lyennek értékelik. Míg a nyolc általános iskolai végzettségû

nõk 3,2 pontot, a középiskolai végzettséggel rendelkezõk 3,6,

addig a jelenleg is felsõoktatásban tanulók 4,01 és a felsõfokú

végzettséggel rendelkezõk 4,12 pontot adtak maguknak.

Ugyanezen minta tagjai közül összesen 156 fõ (48%) azt nyi-

latkozta, hogy a nõgyógyászához jár szûrésre, míg 108 fõ

(33%) jelezte, hogy a védõnõhöz is elmenne méhnyakszûrésre,

ha lenne a közelében ilyen lehetõség (14). A Nógrád megyei

szûréseket követõen utólag felmérés készült a szûrésen részt

vevõ 451 fõ körében. Arra a kérdésre, hogy miért vettek részt a

védõnõ általi méhnyakszûrésben, a válaszadók 87%-a azt a vá-

laszt adta, hogy a helyszín és a szolgáltatás elérhetõ, könnyen

megközelíthetõ volt, a többség számára fontos volt a bizalmi

viszony a település védõnõjével, a szûrés elõtti tanácsadás

részletes és meggyõzõ volt, a mintát nõ vette le, de sokaknak

elõnyös volt, hogy behívott idõpontra érkezett és nem volt vá-

rakozási idõ (15). Az elõbb említett tények miatt is az Európai

Unió rákmegelõzõ politikájának az egyik legfõbb törekvése

közé tartozik, hogy az eredmények javítása érdekében olyan

programokat kell létrehozni, ami a lefedettséget biztosítja,

azaz eljuthat azokhoz az emberekhez a szûrés, akik számára

nehezebb az orvoshoz való hozzáférés valamilyen okból. Szin-

tén fontos tényezõvé válik a motiváció fokozása a nõi

egészséggondozásban (2).

A védõnõk olyan, elsõsorban alapellátásban dolgozó szakem-

berek, akik egy évszázados múlttal rendelkeznek az alapellátá-

si megelõzõ munkában, továbbá szervesen bekapcsolódnak a

nõvédelmi tevékenységekbe. Szûrésbe való bevonásuk, nem-

csak igazodást jelenthetne a nemzetközi gyakorlathoz, hanem

megvalósulhatna a kis településeken élõ egyének elérése, szû-

rése is (16). Magyarországon számos kistérségben nehéz az

egyenlõ hozzáférés biztosítása, de a szûrésen való részvétel-

nek nemcsak földrajzi vagy anyagi okai lehetnek, hanem akár

érzelmi okok, például félelem a vizsgálattól, de a családtagok,

ismerõsök megfelelõ támogatásának hiánya is okozhat távol-

maradást (17). Életkori kohorszok alapján megállapítható,

hogy a nõi életkor elõrehaladtával egyre csökken a részvételi

arány. Azok a nõk, akik fogamzóképes korúak, szorosabb kap-

csolatot tartanak a szakellátókkal, 45 éven felül, illetve a 60

éven felüli nõk esetén azonban jelentõsen csökken a szûrési

gyakoriság (11). A védõnõk újbóli bekapcsolására – hasonlóan

a Liliom-II-es programhoz – 2008-ban került sor, amikor el-

kezdõdött a Védõnõi Méhnyakszûrõ Mintaprogram (VMMP).

Az alapellátás alkalmazottjaiként a nyugat-európai szûrési

minta megvalósítása volt a cél (18). Ebben a programban 110

önként jelentkezõ védõnõ vett részt, melyhez további 126 fõ

csatlakozott 2009-ben. Feladatuk a méhnyakrák primer és sze-

kunder prevenciója volt. A szûrõvizsgálatoknak ez a módszere

azért került bevezetésre, mert a nyugat-európai országokban is

a szervezett szûrésekben az alapellátás munkatársai játsszák a

fõszerepet. 2009-ben két hónap alatt 13 823 fõt értek utol a vé-

dõnõk, akik közül 4767 fõ jelent meg a szûrésen (34%). Az öt-

éves idõszak (2008–2013) alatt összesen 137 603 nõ kapott be-

hívólevelet, a meghívottak 50%-át érték el a védõnõk. Össze-

sen 19 849 fõnek végeztek méhnyakszûrést, tehát a nõk 30%-a

jelent meg szûrésen (19). A sikereken felbuzdulva 2010-ben

további védõnõk képzése és bevonása zajlott a területen, mely

Védõnõi Méhnyakszûrés VMP-II néven folytatódott, majd

2011-ben VMP-III néven, hiszen ez már nem mintaprogram

12 Nõgyógyászati Onkológia 2017; 22:9–15
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2. táblázat. A képzésben résztvevõ védõnõk, a védõnõk

oktatásában résztvevõ nõgyógyászok száma megyei bontásban

és az ellátott települések száma a szûrési programban 2013.

szeptember – 2015. október között (30)

Oktatásban

részt vevõ

nõgyógyász

Képzett

védõnõ

Ellátott

települések

Bács-Kiskun 7 64 38

Baranya 12 44 34

Békés 9 84 59

Borsod-Abaúj-

Zemplén

23 190 93

Budapest 28 94 1

Csongrád 7 21 16

Fejér 6 18 15

Gyõr-Moson-

Sopron

13 57 31

Hajdú-Bihar 20 57 25

Heves 13 62 46

Jász-Nagykun-

Szolnok

7 30 27

Komárom 5 13 11

Nógrád 7 17 28

Pest 25 105 40

Somogy 20 49 30

Szabolcs-

Szatmár-Bereg

20 81 92

Tolna 16 35 33

Vas 13 37 24

Veszprém 10 42 35

Zala 8 48 43

Összesen 269 1148 721



volt. Összesen 213 fõ védõnõ végezte ekkor a szûrést, 19 me-

gyébõl 349 települést lefedve (8). A védõnõk primer prevenci-

óba való bekapcsolódása is jelentõs tevékenység, hiszen a 12

éves korosztály HPV vakcinációjában való tájékoztatás, rész-

vétel és dokumentálás, továbbá a méhnyakszûrést megelõzõ

egészségnevelés is szerves része a munkájuknak (20). Az „át-

fogó méhnyakrák-megelõzési program” része volt, hogy 2014

õszén HPV elleni védõoltást vezettek be Magyarországon, és

elkezdõdött az oltás integrálása a hazai védõoltási rendszerbe.

Az oltás jelenlegi formájában önkéntes és térítésmentes a 12.

életévét betöltött leány tanulók számára az általános iskola 7.

osztályában. Részben az iskolavédõnõk feladata a szülõk és

gyermekek tájékoztatása a védõoltásról, eljuttatni feléjük a be-

leegyezõ nyilatkozatokat, megrendelni az oltóanyagokat,

megszervezni az oltások beadását a tanév végéig, valamint az

elvégzett oltásokat dokumentálni, jelenteni (21). A 2014–15.

évi kampányban 46 089 fõ leány volt jogosult a térítésmentes

HPV oltásra, ebbõl 35 479 fõ (77%) igényelte. A 2015-16-os

kampányévben 45 534 fõbõl 34 046 fõ (74,8%) igényelte és

kapta meg a védõoltást (22). A védõnõk nõvédelmi feladata

számos dologra terjed ki a gyakorlatban, de igen jelentõs a szû-

rõvizsgálatok népszerûsítése is és az ezzel kapcsolatos egész-

ségnevelés. Ide tartozik a népegészségügyi célú méhnyak-

szûrésre motiválás, valamint a méhnyakszûrés elvégzése. Ezt a

tevékenységi kört különbözõ jogszabályváltozások készítették

elõ, melyek beemelték a népegészségügyi célú méhnyakszû-

rést a védõnõk feladatai közé (23). A feladatot tanácsadás

és/vagy látogatás formájában végzik el ezek a szakemberek.

2015-ben a nõvédelmi feladatok elvégzéséhez is jelentõsen

hozzájárultak a védõnõk országos szinten, hiszen 72 580 eset-

ben tartottak nõvédelmi tanácsadást, és 154 701 esetben vé-

geztek családlátogatást a nõvédelmi egészségnevelés érdeké-

ben (24).

� VÉDÕNÕK KÉPZÉSE A MÉHNYAKSZÛRÉSRE,

POSZTGRADUÁLIS TOVÁBBKÉPZÉSEK

A védõnõk kenetvételhez szükséges elméleti és gyakorlati is-

mereteit „A védõnõk felkészítése a népegészségi célú méh-

nyakszûrésre és követésére” címû akkreditált 40 órás tovább-

képzés biztosította az elmúlt években és jelenleg is. A képzés

elméleti és gyakorlati részbõl épül fel. Az elméleti képzés elsõ-

sorban a megbetegedés népegészségügyi hátterével, a kliniku-

mi ismeretekkel, a primer és szekunder prevencióval, valamint

az informatikai program alkalmazásával foglalkozik. Ezt kö-

veti a kommunikációs és tanácsadási gyakorlat. Sikeres vizs-

gák esetén minden védõnõnek 30 értékelhetõ kenetet kell le-

vennie (8). A védõnõk kenetvételi gyakorlatában kulcsfontos-

ságú szerepet töltöttek be azok a nõgyógyászok, akik elõsegí-

tették a képzést és felügyeletet, támogatást, gyakorlati oktatást

biztosítottak a védõnõk számára a kenetvételi gyakorlat meg-

szerzéséhez, ebben a népegészségügyi tevékenységben a vé-

dõnõk mentorai voltak (16). A „mentor nõgyógyászok” és a

kenetvételi gyakorlaton részt vett védõnõk, valamint az ellátott

települések száma megyei bontásban a 2. táblázatban látható

(24, 25).

� A TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSE A VÉDÕNÕK NAPPALI

(GRADUÁLIS) KÉPZÉSÉBE

A 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról,

annak védõnõi ellátási fejezete kimondja, hogy a védõnõ a

25–65 éves nõlakosság részére a jogszabályban meghatározot-

tak szerint népegészségügyi szûréseket végez (26). A 49/2004.

ESZCSM rendelet módosítását követõen, a területi védõnõi el-

látásról szóló rendelet 3.§ ad) pontja kimondja, hogy a védõnõ

feladata a népegészségügyi célú méhnyakszûrés végzése (23).

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak kép-

zési kimeneteli követelménye a védõnõ képességei fejezeté-

ben meghatározza a lakossági célzott szûrõvizsgálatok szerve-

zését és a népegészségügyi méhnyakszûrés elvégzését (27).

Ezeknek megfelelõen, alkalmazkodva a területi igényekhez és

a törvényi változásokhoz, a Semmelweis Egyetem Egészség-

tudományi Karán a védõnõk képzésében már 2014-ben beve-

zetésre került a „Védõnõi méhnyakszûrés” tantárgy. A tan-

anyag struktúrája hasonló a posztgraduális képzésben alkal-

mazott továbbképzési anyagéhoz.

Az elméleti, gyakorlati tanórák felépítése:

� 3 óra népegészségtan (epidemiológia, szûréssel kapcsolatos

ismeretek),

� 2 óra védõnõi ismeretek (védõnõ szervezési feladata a szû-

résben),

� 3 óra nõgyógyászati rész (méhnyakrák klinikai vonatkozá-

sai),

� 2 óra informatika (ez utóbbi kifejezetten az Onkológiai Szû-

rési Rendszer [OSZR] szereplõivel és az informatikai prog-

ram használatának feladataival foglalkozik) (28, 29).

Az elméleti képzés összességében a méhnyakszûrés szervezé-

sének és végrehajtásának irányelveit öleli fel (30). Az elméleti

tananyag és vizsga után 12 óra kommunikáció és tanácsadási

ismeretek következnek, majd újabb sikeres vizsgát követõen a

hallgatók kenetvételi gyakorlatra mennek ki, elsõsorban járó-

beteg-ellátást nyújtó rendelõintézetekbe, ambulanciákra. Ek-

kor 30 értékelhetõ kenetet kell önállóan levenni, és az ehhez

szükséges igazolást megszerezni. A graduális képzésben eddig

148 fõ hallgató végezte el sikeresen a képzést és kapott okleve-

let. A tantárgy bevezetésével kapcsolatban pozitív hatás, hogy

a hallgatók tanácsadási helyzetben, élesben gyakorolhatták a

különbözõ életkorú nõk problémáinak kezelését a kompeten-

cia határok megtartása mellett. Az oktatás feladata azonban,

hogy a hallgatókat arra készítse fel, hogy míg a nõgyógyászati

szakrendelésen saját motiváció miatt (alkalomszerûen) jelen-

nek meg többségében a nõk, addig az alapellátásban, kisebb

városokban, falvakban, olyan nõpopulációt kell megszólítani-

uk, szûrõvizsgálatra behívniuk, részvételre felkérniük, akik

közül nagyon sokan több éve vagy évtizede nem voltak orvos-

nál. A védõnõk méhnyakszûrés terén elvégzett feladatait és an-

nak eredményeit kétéves intervallumban a 3. táblázat foglalja

össze (25).

� ÖSSZEFOGLALÁS

A szûrõvizsgálatra használt módszereket elsõsorban az orszá-

gok és régiók társadalmi, gazdasági és egészségügyi helyzete
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határozza meg. Elsõdleges cél a veszélyeztetett korosztály át-

szûrésének fokozása, azonban ahhoz, hogy ez megfelelõen ha-

tékony legyen, az érintett korosztály (25–65 év) 80%-át át kel-

lene szûrni (31). Jelenleg sokkal több védõnõ rendelkezik a

méhnyakszûrésre való képesítéssel, mint amennyi végzi. En-

nek a problémának a kezeléséhez szükséges a tanácsadók, ren-

delõk felszerelésének biztosítása, az informatikai rendszert

üzemeltetõ háttér biztosítása Budapesten és kistérségi szinten

egyaránt. A védõnõk túlterhelésének mérséklése szintén fon-

tos feladat, ugyanis magasabb gondozotti létszámok esetén

nem jut megfelelõ idõ az egészségnevelésre, behívásra, meg-

gyõzésre és a szûrés elvégzésére. Abban az esetben, ha egy nõ

több éve nem kereste fel orvosát és nem vett részt az egészsé-

gének gondozásában, speciális kommunikáció szükséges,

melynek célja, hogy képessé váljon a döntését megváltoztatni

és bizalmat adni a szakembereknek. Az eredmények megérke-

zésekor az újabb tanácsadás rendkívül fontossá válik, hiszen

negatív eredmény esetén is ébernek kell lenni, gyakran változ-

tatásokra van szükség az egészségi állapot fenntartása, javítása

érdekében, ugyanakkor a nem-negatív eredmények közlése és

a szakemberhez irányítás is része a tanácsadásnak, melyben a

kellõ empátián kívül, a megfelelõ motiválásra is szükség van

ahhoz, hogy a szakorvost azonnal felkeresse a gondozott nõ.

Az alapellátás szakdolgozóinak bevonása nemzetközi szinten

elterjedt és megvalósult módszere a méhnyakrák megelõzésé-

nek, korai felismerésének. A védõnõk a primer és szekunder

prevenció terén egyaránt részt vesznek a probléma kialakulá-

sának megelõzésében, mérséklésében (5, 8).
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� ÖSSZEFOGLALÁS

A petefészek csírasejt eredetû daganatainak legnagyobb részét

a teratomák képezik. Döntõ többségük 30 éves kor elõtt jelent-

kezik. Az esetek 85–90%-a érett embrionális szövetekbõl álló

jóindulatú folyamat, míg 10–15% éretlen embrionális szöve-

tekbõl álló, rosszindulatú daganat. Irodalmi adatok szerint a

jóindulatú dermoid cysták 1–2%-ában jöhet létre rosszindulatú

átalakulás, leggyakrabban laphámrákot eredményezve. Klini-

kánk beteganyagából választva, két eset ismertetésén keresztül

szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a dermoid cysták

gyakorisága miatt reális esélye van annak, hogy praxisunk so-

rán találkozunk e problémával, ezért a dermoid cysta egyéb le-

hetséges szövõdményei mellett erre is gondolni kell a kezelés

megválasztásakor.

Kulcsszavak: dermoid cysta, teratoma, laphám carcinoma

� SUMMARY

SQUAMOUS CELL CARCINOMA ARISING FROM OVARIAN

DERMOID CYST. TWO CASE REPORTS.

Teratomas constitute the most part of ovarian germ cell

tumors. Great majority of dermoid cysts appear before the age

of 30 years; 85–90% of them consist of mature embryotic

tissues with benign process, while 10–15% are imature ones

with malignant process. According to literature, 1–2% of

benign dermoid cysts can transform into malignant form, most

frequently result in squamosus cell carcinoma. We would like

to draw attention by two case report, choosen from our patient

cohort, that over our praxis because of the frequency of

dermoid cysts, there is a real chance to meet with the problem.

Finally, this means near other possible complications of

teratomas we have to take into account the possibility of

malignisation in therapeutic plan.

Keywords: dermoid cyst, teratoma, squamosus cell carcinoma

� BEVEZETÉS

Az érett teratoma vagy más néven dermoid cysta a leggyako-

ribb csírasejt eredetû petefészek-daganat, mely az összes

petefészektumor 10–20%-át alkotja (1). Dermoid cysta bár-

mely életkorban kialakulhat, azonban leggyakrabban a fogam-

zóképes életszakaszban kerül felismerésre (2). A rosszindulatú

átalakulás, mely a három csíralemez bármelyikébõl kiindulhat,

ritka; az esetek csupán 1–2%-ában fordul elõ (3). Rosszindula-

tú átalakulásra hajlamosító tényezõ az idõsebb életkor és a na-

gyobb tumorméret (2). Leggyakoribb szövettani típus a lap-

hámcarcinoma, melynek kórjóslata jelentõsen rosszabb, mint a

petefészek mirigyhám eredetû daganataié (4).

Tekintettel arra, hogy a mindennapi gyakorlatban dermoid

tömlõkkel gyakran találkozhatunk, és bár ritkán, de rosszindu-

latú elfajulásuk elõfordul, két eset ismertetésén keresztül fel

szeretnénk hívni a figyelmet ennek a jelentõségére, különös te-

kintettel a differenciáldiagnosztikai nehézségekre és a lehetsé-

ges súlyos következményekre.

� ESETISMERTETÉS

ELSÕ ESET

Az elsõ esetben egy 64 éves, panaszmentes nõbeteg rutin nõ-

gyógyászati vizsgálat során észlelt kismedencei cysta miatt ke-

rült klinikánkra. A CT-vizsgálat egy 11�11�9 cm-es, vegyes

szerkezetû terimét írt le, mely környezetét nem infiltrálta.

A tumormarkerek normál tartományban voltak: CA 125: 16

E/ml, HE4: 44 pmol/l, ROMA [Risk Of Ovarian

Malignancy]-index: 10,6% (alacsony kockázat), CEA: 1,4

ng/ml, AFP: 3,2 ng/ml. A betegnél méh- és kétoldali függelék-

eltávolítást, malignitás intraoperatív gyanúja esetén staging

mûtétet terveztünk. Az intraoperatív szövettani vizsgálat

dermoid cystát írt le, így a mûtét kiterjesztésére nem került sor.

A végleges szövettani feldolgozás az érett teratomában dys-

plasticus elváltozást (in situ carcinomát) igazolt (1. ábra).
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A beteg az onkológiai bizottság véleménye alapján poszt-

operatív kezelést nem igényelt, jelenleg szoros megfigyelés

alatt áll, és több mint 20 hónapja panaszmentes.

MÁSODIK ESET

Második betegünk 71 éves volt, kórelõzményében két év alatt

28 kg fogyás szerepelt. Más intézményben hat hete tartó lázas

állapot, hasi fájdalom után kismedencei tályog gyanúja miatt

sürgõsséggel hasmûtétet végeztek, mely során jobb oldali füg-

gelék- és féregnyúlvány eltávolítás történt. A jobb oldali pete-

fészektumor a medencefallal szorosan összenõtt, emellett ki-

terjedt összenövéseket észleltek. A szövettani vizsgálat

12�10�4,5 cm-es nekrotikus, rosszul differenciált laphám-

rákot, benne dermoid tömlõt igazolt. A laphámrák feltehetõen

a dermoid tömlõ talaján jött létre.

A posztoperatív idõszakban, a mûtétet követõen 1 hónappal

végzett hasi ultrahangvizsgálat vastagabb falú húgyhólyagot

ábrázolt, ezért cystoscopiát végeztek, mely során a jobb

ureterszájadék felett egy 5-6 mm-es papillaris tumor került fel-

ismerésre. Transurethralis resectio (TUR) történt. A szövettani

vizsgálat neminvazív papillaris tumort igazolt. Hasi és kisme-

dencei CT-vizsgálat a jobb oldali petefészeknek megfelelõen

egy 7�x6�7,1 cm-es inhomogén szerkezetû képletet ábrázolt,

ami a hasfaltól és egy vékonybélkacstól nem volt elkülöníthe-

tõ. A kötegezettség a húgyhólyag elülsõ falát is elérte.

Tumormarker-vizsgálatokon a CA 125: 61 E/ml, HE4: 248

pmol/l, ROMA index: 79,8% (magas kockázat). Klinikánk

Onkológiai Bizottsága ismételt hasmûtétet javasolt a vissza-

maradt daganat eltávolítása céljából. A mûtét során a hasüreg-

ben egy csecsemõfõnyi, medencefahoz fixált, hasfalba törõ tu-

mort és kiterjedt összenövéseket találtunk. Méheltávoltást, bal

oldali függelékeltávolítást, adhaesiolysist, valamint tumoreltá-

volítást végeztünk hasfali resectióval. A posztoperatív idõ-

szakban vékonybél-perforatio gyanúja miatt sürgõsséggel

újabb mûtétre került sor. Ileocoecalis bélresectióra kénysze-

rültünk és ileostomát alakítottunk ki. A szövettani vizsgálat

recidív laphám-carcinomát, a bélfalban áttétek jelenlétét iga-

zolta. Paclitaxel-carboplatin protokoll szerinti kemoterápiát

indítottunk. A kezelés során állapotromlás és MR vizsgálattal

igazolt kismedencei kiújulás jelentkezett, melynek kezelésére

sugárterápia merült fel, erre azonban nem került sor, mivel a

beteg gyors állapotromlást követõen pár héten belül elhunyt.

� MEGBESZÉLÉS

A dermoid cysta talaján kialakuló rosszindulatú daganat ritka,

de a dermoid tömlõk gyakorisága, illetve a rosszindulatú átala-

kulás súlyos következményei miatt fontos tudni a lehetõségé-

rõl. Ugyan bármely életkorban elõfordulhat, leggyakrabban

hosszú idõn keresztül fennálló daganatban, a postmenopausá-

ban találkozunk vele, ahogy az általunk bemutatott esetekben

is 64, illetve 71 éves életkorban jelentkezett (3, 6).

A dermoid cysták általában kevés panaszt okoznak, sokszor

tünetmentesek, mint elsõ betegünk esetében (7). A leggyako-

ribb tünetek késõi, elõrehaladott állapotban jelentkeznek, me-

lyek közül a haskörfogat növekedése, tapintható hasi vagy kis-

medencei terime, ritkábban hasi fájdalmom, feszülés, valamint

a környezõ szervek kompressziójából származó panaszok

emelhetõk ki. A mobilis terimék hajlamosítanak a függelék

megcsavarodására (torquatióra), mely gyakran akut hasi kór-

kép formájában jelentkezik, és azonnal mûtétet igényel,

máskor lassú lefolyású szövetelhaláshoz, tályoghoz vezet,

mint második betegünknél.

Ahogy a legtöbb petefészek-daganat, úgy a dermoid tömlõk

nagy része is rutin nõgyógyászati ellenõrzés vagy kismedencei

ultrahangvizsgálat során kerül felismerésre. Képalkotó vizsgá-

latok során a dermoid cysta legtöbbször típusos megjelenésû.

Korai folyamat esetén igen nehéz a jóindulatú dermoid tömlõt

a rosszindulatú átalakuláson átesett daganattól elkülöníteni.

Elsõsorban a tumor mérete és szolid, jó vérellátású területek

keltik fel a gyanút, melyet hüvelyi Doppler ultrahangvizsgálat-

tal mért alacsony ellenállású áramlás (RI<0,8) erõsíthet meg.

Amennyiben a tumor áttöri a petefészek tokját és a környezõ

szövetekre terjed, ultrahangvizsgálat során a „sliding jel” eltû-

nése és a környezõ szervek infiltrációja figyelhetõ meg. A kör-

nyezeti terjedés kimutatására, mely nagy valószínûséggel

rosszindulatúságra utal, a legalkalmasabb az MR-vizsgálat

(11). A CT elsõsorban a nyirokcsomó-, valamint a távoli átté-

tek felismerésében lehet segítségünkre.

A dermoid cysta és ennek talaján kialakuló laphám-carcinoma

esetén a tumormarkerek egyaránt emelkedettek lehetnek, ezért

differenciáldiagnosztikai értékelésük nehézséget jelent. Szá-

mos tanulmány szerint azonban a CEA, a laphámsejt antigén

(SCCA), a CA 125 és a CA 19-9 szint szignifikánsan maga-

sabb lehet a rosszindulatú formában (7-10). Eseteink közül a

tumormarkerek a lokalizált formában normáltartományban,

míg elõrehaladott stádiumban emelkedettek voltak. Irodalmi

adatok szerint a markerek szérumszintje nincs összefüggésben

a tumor méretével vagy FIGO stádiumával (2). A végleges

diagnózist szövettani vizsgálattal kapjuk.
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1. ábra. Dermoid cysta in situ laphám carcinoma gócaival. HE festés,

200�-os nagyítás



A terápia elsõsorban mûtéti, melynek célja a teljes tumor eltá-

volítás, valamint a daganatos terjedés felmérése. Hagyomá-

nyosan a mûtét laparotomia útján történik, eltávolításra kerül a

méh, mindkét oldali függelék, a nagycseplesz, valamint a kis-

medencei és a retroperitonealis nyirokcsomók. Korai stádiu-

mú, jól differenciált daganat esetén szóba jöhet a fertilitás

megtartása, és egyre több a tapasztalat a laparoszkópos mûté-

tek szigorú feltételek mellett történõ alkalmazásáról. A mûtéti

kezelés kiegészülhet kemoterápiával, melyre a petefészek lap-

hám carcinomája általában rosszul reagál, illetve reziduális da-

ganat vagy helyi kiújulás esetén sugárterápiával. A kórjóslat

stádiumtól függõ, elõrehaladott daganat esetén rossz (3, 7).

Menopausában felismert, nagyméretû, dermoidnak tûnõ daga-

natok esetén, még akkor is, ha a rosszindulatúságra utaló jelek

hiányoznak, a képletek eltávolításánál fokozott óvatosság in-

dokolt. A mûtét során törekedni kell arra, hogy a petefészek sé-

rülés nélkül, egészben vagy zsákban (endobag) kerüljön eltá-

volításra, hogy a tumor szóródásának esélyét csökkentsük.

Célszerû intraoperatív szövettani vizsgálatot végezni, ameny-

nyiben a mûtét kiterjesztésére megvannak a feltételek (megfe-

lelõ jártasság, eszközpark, aneszteziológiai háttér, beteg tájé-

koztatás és beleegyezés). Ellenkezõ esetben a végleges szövet-

tani lelet birtokában kell a további kezelésrõl, esetleg ismételt

mûtétrõl dönteni.
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� ADALÉK A MAGYAR ORVOSI NYELV EREDETÉHEZ

Bõsze Péter

Rácz Sámuel. Az egyetemes magyar orvosi szakirodalom úttörõ megformálója, orvosi nyelvünk újítója.

1744-ben született Pesten. Székely család gyermeke. Kolozsváron, Nagyszombaton tanult, majd jezsuita noviciusként Bécsben. Késõbb ki-

lépett a rendbõl. Orvosi diplomát 1773-ban szerezte. A magyar egyetem dékánja, rektora volt. 1807-ben halt meg.

Munkássága kiterjedt az anatómia, az élettan, a kémia, a szülészet, a sebészet területére, s írt a füredi gyógyvíz hasznáról is.

Felismerte többek között, hogy a sebészeti tevékenységet folytató „borbélyok” oktatását ki kell szélesíteni. Õ volt az elsõ, aki

magyar nyelven oktatott.

„Legalább a borbélyokat a belsõ nyavalyáknak orvoslására közönségesen a budai Universitásban tanítani kezdette a könyvszerzõ 1777.

eszt. nov. 1. napján. Ilyen tanítások ennek elõtte Magyarországban sohasem voltak.” – írta a Borbélyi tanítások elsõ darabjában.

Sok könyvet fordított magyarra és írt deák, német és magyar nyelven. Az utóbbiak közül a leglényegesebbek:

� Az emberi élet általános ismeretét tanító könyv (Buda, 1772).

� Orvosi oktatás, mellyben a leggyakrabb és legközönségesebb belsõ nyavalyáknak jelei és orvosságai röviden leiratnak (Buda, 1776) –

a második kiadást lényegesen bõvítette.

� Beszéd a nemes magyar nemzethez, hogy Magyarországban lehet s kell is a magyar nyelvet és a magyar tanításokat felállítani, és hogy az

universitásnak Pest legjobb hely (Buda, 1790).

� A borbélyi tanításoknak elsõ darabja. Az anatomiáról, physiologiáról, materia medicáról, chirurgiáról és bábaságról. Második darabja.

A törvényes orvosi tudományról és az orvosi politiziáról (Buda, 1794, 1795).



� ÖSSZEFOGLALÁS

A szeméremtest rosszindulatú Schwannomája rendkívül ritka

kórkép, melynek kezelése speciális megfontolást igényel.

Közleményünkben egy 88 éves beteg esetét mutatjuk be, aki

gyorsan növekvõ szeméremtesti elváltozás miatt fordult or-

voshoz. A próbakimetszés malignus Schwannoma diagnózisát

igazolta. A betegnél a tumor radikális eltávolítását végeztük,

adjuváns kezelést nem alkalmaztunk. A mûtét után 5 hónappal

lokális irrezekábilis daganatkiújulást észleltünk, emiatt a beteg

sugárkezelésben részesült. Sugárkezelésre a tumor méretcsök-

kenését nem észleltünk, 17 hónappal a primer mûtétet követõ-

en a beteg kiterjedt kismedencei tumorral, kevés szubjektív pa-

nasszal él, onkoterápiában nem részesül. A közleményben át-

tekintést adunk a kórkép kezelésének irányelveirõl és az után-

követési stratégiákról.

Kulcsszavak: vulvatumor, neurofibrosarcoma

� SUMMARY

MALIGNANT SCHWANNOMA OF THE VULVA – CASE

REPORT

The malignant Schwannoma of the vulva is an extremely rare

disease, its treatment needs special considerations. We present

a case of an 88-years-old woman who admitted to our hospital

with compliant of rapidly growing vulvar mass. Excisional

biopsy of the mass showed malignant Schwannoma of the

vulva. Afterwards, the patient underwent radical tumor

excision without adjuvant treatment. 5 months after the

surgery irresecable local recurrence of the tumor were shown

and no response to the completed radiotherapy. 17 months

after the surgery the patient developed extent pelvic tumor

with mild subjective complaints and doesn’t receive

oncotherapy. We give an overview of the principles of the

malignant Schwannoma‘s therapy and follow up strategies.

Keywords: vulva, tumor, neurofibrosarcoma

� BEVEZETÉS

A malignus Schwannoma (más néven neurofibrosarcoma)

mesenchymalis eredetû, a perifériás idegeket borító pluripo-

tens sejtekbõl, az úgynevezett Schwann-sejtekbõl kiinduló rit-

ka, rossz kórjóslatú daganat. Elõfordulása 1/1 milló fõ, a

neurofibromatosis-1-ben szenvedõ betegek esetében a malig-

nus Schwannoma kialakulásának esélye 6–13% (1). A tumor

legtöbbször a fej-nyak régióban, a törzsön és a végtagokon ala-

kul ki, szeméremtesten kifejezetten ritkán fordul elõ, mind-

össze 13 esetismertetés található az irodalomban. A malignus

Schwannoma biológiai viselkedése alapján a lágyrész-

sarcomák közé sorolandó, amely csoport a vulvatumorok

1–2%-át teszi ki (2). Tekintettel a daganat mûtét utáni fokozott

kiújulási hajlamára és áttétképzõ tulajdonságára, a betegek

elsõ vonalbeli kezelése során kiemelt fontosságú a széles, ép

sebészi széllel történõ teljes tumoreltávolítás (3). Inoperábilis

és áttétes betegek esetében a palliatív célú doxorubicin alapú

kemoterápiától és a sugárkezeléstõl várható eredmény (4, 5).

� ESETBEMUTATÁS

A 88 éves beteg kórelõzményében 40 éves korban myoma mi-

att végzett méheltávolítás, kétoldali függelékeltávolítás, lapa-

roscopos epehólyag eltávolítás, ischaemiás szívbetegség,

essentialis hypertonia, valamint három érett hüvelyi szülés

szerepel. Az idõs nõ gyors ütemben növekvõ, jobb nagyajkon

észlelt, kemény tapintatú szövetszaporulat miatt fordult orvos-

hoz a lakhelye szerinti illetékes kórházban. Az elváltozásból a

megyei kórházban próbakimetszés történt, amelynek szövetta-

ni vizsgálata malignus Schwannomát igazolt.

Klinikánk ambulanciáján történt megjelenésekor fizikális

vizsgálata során a korának megfelelõ, atrófiás, ép külsõ nemi

szervek mellett, a hüvely alsó harmadában 4 és 7 óra között a

Bartholin-mirigynek megfelelõen porckemény tapintatú,

mobilis, mintegy 4 cm átmérõjû, kevés színes váladékozást

mutató terime volt észlelhetõ. A hasi és kismedencei CT-vizs-

gálat és a hasi komplex áttekintõ ultrahang- és mellkas-rönt-
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genvizsgálat disszeminációra utaló eltérést nem igazolt, kóros

nyirokcsomó nem volt látható.

Az onkológiai bizottság javaslata alapján lokális radikális ki-

mestzsét terveztünk, melyet a fokozott aneszteziológiai kocká-

zat miatt spinalis érzéstelenítésben végeztünk el.

A nagyobb mûtéti defektus miatt sebgyógyulási zavarra szá-

mítottunk.

A tumort szélesen az épben haladva metszettük ki, melyhez a

hüvely hátsó falának alsó 50%-át rezekálni kellett (1., 2. ábra).

A gáttáji szövethiány zárásához a glutealis régióból bõrle-

benyeltolást végeztünk kétoldali V-Y plasztika segítségével.

A mûtét kiegészítéseként a jobb nagyajakról egy 8 mm átmérõ-

jû festékes naevust távolítottunk el.

A szövettani vizsgálat malignus Schwannomát és a jobb nagy-

ajkon a Schwannoma melanotikus formáját igazolta. A daga-

nat stádiuma FIGO III. stádiumnak felelt meg.

A mûtét utáni 13. napon a beteg varratszedésre jelentkezett.

A mûtéti területen a bal oldali medialis sebszélnél minimális

necrosist észleltünk, emiatt necrectomiát végeztünk, a varra-

tok egy részét eltávolítottuk. A mûtét utáni 3. héten a hüvely

felõli sebvonal dehiscentiáját észleltük, mely granulatio képét

mutatta, a mediális sebszél feltisztult. Ekkor necrectomia és

varratszedés történt (3. ábra). A mûtét utáni 6. héten a mûtéti

terület per secundam gyógyult (4. ábra).

Tekintettel a radikális sebészi kimetszésre, a képalkotó vizsgá-

latok megnyugtató eredményeire, amelyek disszeminációra

utaló eltérést nem írtak le, a beteg számára az onkológiai bi-

zottság adjuváns kezelést nem javasolt, rendszeres kontroll-

vizsgálatot tanácsolt.

A beteg az elsõ kontrollvizsgálatra a mûtét után 6 hónappal je-

lentkezett, ekkor jelezte, hogy 6 hete szeméremtestén tömött

tapintatú elváltozást észlel. Vizsgálata során a hüvelybemenet-

ben, a szeméremcsont alsó ága irányában, azzal összekapasz-

kodva kemény, infiltrált terület, valamint a hüvely hátsó fala

mögött egy körülbelül 5 cm átmérõjû tömött csomó volt tapint-

ható, amely a hüvelyfallal nem kapaszkodott össze. A CT-

vizsgálat távoli áttétet nem igazolt, azonban a bal oldali lágyé-

ki régióban számos, 12–20 mm-es nyirokcsomó, a jobb oldali

lágyéki régióban egy gyanús nyirokcsomó volt látható. Az

inoperábilis helyi daganatkiújulás miatt az onkológiai bizott-
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1. ábra. Az eltávolított tumor

2. ábra. A mûtéti terü-

let feltárása

3. ábra. A mûtéti

terület a poszt-

operatív 3. héten

4. ábra. A mûtéti

terület a poszt-

operatív 6. héten



ság sugárkezelést javasolt. A beteg 50,4 Gy összdózisú, mind-

két lágyéki régiót magába foglaló kismedencei besugárzásban

részesült. A beteg 2 hónappal a sugárkezelés után kontrollvizs-

gálat céljából jelentkezett klinikánk onkológiai ambulanciá-

ján. Vizsgálata során a hüvelyben kifekélyesedõ tumort, bal

oldalon a gátról a rectovaginalis térbe terjedõen a végbelet je-

lentõsen bedomborító, lument szûkítõ kemény tapintatú

daganatot észleltünk. Az elváltozás mérete 15 cm-esre nõtt.

A bal lágyék régióban két megnagyobbodott, tömött nyirok-

csomót tapintottunk, jobb oldalon eltérést nem észleltünk.

Tekintettel a betegség jelentõs elõrehaladtára, a beteg kevés

érdemi panaszára, a megtartott gyomor-bél mûködésre, továb-

bi kezelést nem javasoltunk.

A beteg életkorát, társbetegségeit és általános állapotát figye-

lembe véve, kemoterápiás kezelés nem jött szóba. Aktív

onkoterápiás lehetõség hiányában szupportív kezelést javasol-

tunk. A növekvõ tumor nem okozott érdemi panaszt, fájdal-

mat, a beteg bélmûködése rendezett volt.

A beteget rendszeres kontrollvizsgálatra rendeltük vissza, a

laza széklet biztosítása érdekében diétás tanácsokkal láttuk el.

A kismedencei térfoglaló folyamat miatt vesemedence-tágulat

irányában megfigyeljük. A végbél elzáródása esetén stoma ki-

alakítása jön szóba.

� MEGBESZÉLÉS

A szeméremtestet érintõ malignus Schwannoma igen ritka

nemi szervi daganat, klinikai tapasztalat hiányában terápiás ki-

hívást jelent a kezelõorvos számára. Az irodalomban található

esetek alapján a daganat lokálisan agresszív, radikális sebészi

kimetszést követõen még az egyéb lágyrész-sarcomákhoz ké-

pest is kiugróan nagy kiújulási hajlamot mutató, rossz kórjós-

latú betegség (6, 11). Az ötéves túlélés mintegy 34–50% (2, 5,

12). A betegek átlagos életkora a daganat felismerésekor 40 év

(7). A betegség kimenetelét rontja az idõsebb életkor, a társuló

neurofibromatosis-1, az 5 cm-nél nagyobb tumorméret (12), a

magas osztódási arány és a tumorsejtek differencáltsági foka, a

nem megfelelõ sebészi kimetszés (2), valamint a felismerés

idején távoli áttét jelenléte. A kevés klinikai tapasztalat alapján

a daganat inkább hematogén úton terjed, emiatt a regionális

nyirokcsomó eltávolítás nem feltétlenül szükséges az elsõdle-

ges mûtéti kezelésnél. Áttét leggyakrabban a tüdõben fordul

elõ (6).

A malignus Schwannoma korai tünetei a szeméremtesti daga-

natokéihoz igen hasonlóak. A beteg gyorsan növekvõ, szemé-

remtesten tapintott, gyakran fájdalmas elváltozás vagy hüvely

felõl észlelhetõ rendellenes vérzés miatt fordul orvoshoz (8).

Szeméremtesti rosszindulatú daganat gyanúja esetén kiemelt

fontosságú a vulva alapos megtekintése, bimanuális vizsgálat

végzése, valamint a lágyéki régió áttapintása. Az észlelt elvál-

tozás dignitásának tisztázása céljából szövettani mintavétel ja-

vasolt. Amennyiben a szövettani vizsgálat rosszindulatú daga-

natot igazolt, képalkotó vizsgálatok segítségével állíthatjuk fel

a megfelelõ kezelési tervet.

Malignus Schwannoma diagnózisa esetén elsõdleges cél a tu-

mor ép sebészi szélekkel történõ teljes, radikális kimetszése

(2). Ducatman és munkatársai számoltak be elõször a betegség

kimenetelét kedvezõen befolyásoló, megfelelõ sebészi kimet-

szés fontosságáról (1). Wanebo és munkatársai megfigyelték,

hogy azoknál a betegeknél, akiknél radikális sebészi kimetszés

történt, a teljes túlélés 65 hónap volt, szemben az inkomplett

sebészi resectión átesett betegekkel, akiknél a betegség teljes

túlélése 9 hónap volt (9).

A sugárkezelés alkalmazásának szükségessége ellentmondá-

sos. Betegünk esetében adjuváns sugárkezelést nem alkalmaz-

tunk, a recidíva kezelése során a tumor sugárkezelésre nem

reagált.

Basso-Ricci közleményében malignus Schwannoma miatt

végzett mûtéti beavatkozást követõen, adjuváns sugárkezelé-

sen átesett betegek körében 56%-os 5 éves betegségmentes túl-

élést figyeltek meg (10).

Lambrou és munkatársai egy 34 éves neurofibromatosis-1-ben

szenvedõ betegrõl számoltak be, akinek szeméremtesti, 20�20

cm-es malignus Schwannomája neoadjuváns sugárkezelésre

50%-os méretcsökkenést mutatott, ezt követõen sikeres

anterior exenterációt végeztek (8). A betegség kezelésében al-

kalmazott kemoterápia hatékonysága vitatott. A legjobb ered-

ményekrõl doxorubicin és ifosfamid kezeléssel számolnak be.

A legkedvezõbb eredmény a végtagokon kialakult neurofibro-

sarcomás betegek csoportjában figyelhetõ meg (11).

Összefoglalva a betegség kezelésének alappillére a definitív

sebészi kezelés. Az irodalmat áttekintve, a közölt esetetek

többségében a betegek nem részesültek adjuváns kezelésben.

Esetbemutatásunkban szereplõ betegünknél a komplett sebészi

kimetszést követõen mintegy 5 hónappal daganatkiújulást

észleltünk.

Tekintettel a malignus Schwannoma 20–40%-os kiújulási haj-

lamára, azon betegcsoportban javasoljuk adjuváns kezelés

mérlegelését, akiknél a kórjóslatot rontó tényezõk valamelyike

fennáll. A beteg életkilátásait kedvezõtlenül befolyásolja az 5

cm-nél nagyobb tumor, a társuló neurofibromatosis-1, a mély

szöveti elhelyezkedés, a daganatsejtek alacsony differenciált-

sági foka, a mûtét során visszamaradt tumorszövet (12, 13).

Inoperábilis, áttétes vagy recidív daganatos betegek esetén a

palliatív célú neoadjuváns kemoirradiáció mérlegelése java-

solt. A gyógyíthatatlan betegek esetében a kezelés célja a tu-

mor megkisebbítésével a tünetek csökkentése, az életminõség

javítása, valamint az élet meghosszabbítása.

Betegünk utánkövetése során – amely 3 havonta történik – ki-

emelt figyelmet fordítunk a betegtájékoztatásra, betegoktatás-

ra, életmódbeli tanácsadásra.
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� ADALÉK A MAGYAR ORVOSI NYELV EREDETÉHEZ

Bõsze Péter

Markusovszky Lajos. Az elsõ, mai is meglévõ orvosi folyóirat, az Orvosi Hetilap, alapítója, a magyar egészségügyi oktatás

egyik szervezõje.

1815-ben született Csorbán, és 1893-ban halt meg Abbáziában. Apja ágostoni evangélikus lelkész volt. Iskoláit Csorbán, Rozsnyón, Kés-

márkon végezte. Orvosi diplomáját Pesten szerezte. Közben Gróf Festetics Leó családjánál végzett nevelõi munkát, hogy meg tudjon élni.

Balassa János sebészprofesszor tiszteletbeli segédje lett. Rövid idõt Párizsban, majd 2 évet Bécsben töltött, itt ismerkedett meg Semmelweis

Ignáccal. Hazatérése után Balassa munkatársa lett. Érdekesség: ketten vezették be az éterbódítást, amelyet Markusovszky elõször magán

próbálta ki.

A szabadságharcban honvédorvosként szervezte a sebészetet. Közben átmenetileg a fõvárosi sebészeti klinikát is irányította. A szabadság-

harc bukása után megfosztották állásától. A fogságból szabaduló Balassa magánorvosi munkatársa lett. Balassa körül szervezõdött a hazai

orvosképzést, közegészségügyet szervezõ haladó csoport; a munkában Markusovszky tevékenyen részt vett. Protestáns vallása miatt vissza-

utasították magántanári kinevezését. Házi- és magánorvosként dolgozott, késõbb Eötvös József minisztériumában tanácsos lett. A Magyar

Tudományos Akadémia tagjává választották.

Munkássága szerteágazó. Miniszteri tanácsosként lehetõsége volt a magyar orvosképzés megszervezésére, a magyar köz-

egészségügyi rendszer kiépítésre, az egyetem közegészségügyi tanszékének létrehozására – az Országos Közegészségügyi ta-

nács elnöke volt. Javaslatára hozták létre a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet. Fáradhatatlanul

dolgozott az egyetemek oktatási színvonalának emelésén. Létrehozta a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatot, amely megha-

tározó volt a magyar nyelvû orvosi irodalom fejlõdésében.

Orvosi Hetilap. 1857-ben alapította, és 32 évig fõszerkesztõje volt. Ez az elsõ olyan magyar folyóirat, amely még ma is léte-

zik; hazánk legrangosabb orvosi folyóirata, magyar örökség díjas. Ez a világon a hatodik, ma is meglévõ folyóirat.

A XIX. század közepén javában állt még az angol világbirodalom: nem csoda hogy õk adták ki az elsõ két orvosi folyóiratot, a Lancetet és a

New England Journal of Medicine-t. Európában a német volt az uralkodó nyelv, és hamar meg is születtek a német szaklapok (Wiener

Medizinische Wochenschrift, Münchener Medizinische Wochenschrift), majd egy holland következett: Nederland Tijdschrift voor

Geneskunde.

Az Orvosi Hetilap hosszú ideig egyedüliként szolgálta a magyar nyelvû orvosi szakirodalmat. A magyar nyelvût hangsúlyoz-

ni kell, mert a közlemények magyarul íródtak, nem tûrték az idegen szavakat. A szellemiségrõl az alábbi két idézet vall:

„...A búvárnak – írja Markusovszky – midõn hona közelében figyelõ és vizsgáló közönségre nem talál, mindig szabadságában áll szellemi

termékeivel valamely idegen nemzet irodalmában fellépni, mi reá nézve talán elõnyös, mert nagyobb számú közönséghez szól, ámde ilyen-

kor ezen irodalom munkásává válik, s bár nevezetes szerepkört vívhat ki magának, de hazája mûvelõdésére befolyás nélkül marad.”

„A tudomány maga nemzetközi közkincs, de a közlési módja feltétlenül nemzeti, és írójának arra kell törekednie, hogy minél tökéletesebben

az legyen. Magyarul írjunk tehát, ha magyar nyelven írunk, mert magyarságunk csak annyit ér, amennyi értéket mi magunk tulajdonítunk

neki.” (Vámossy Zoltán, az Orvosi Hetilap késõbbi fõszerkesztõje.)



� MEGHATÁROZÁSOK (1)

Az orvosi csoportnevek az orvosi szókincs egy-egy tárgykör-

ében elõforduló elnevezések. A jelentõsebb csoportok:

Anatómiai nevek

Betegségnevek (kórisme)

Molekulanevek

Kromoszómák és a génnevek

Sejtnevek, szövettani kifejezések, biológiai folyamatok

elnevezései

Laboratóriumi és más vizsgálómódszerek elnevezései

A mikrobák nevei

Nem tulajdonnevek – nem egyedeket jelölnek –, de lehetnek

bennük tulajdonnevek (személynevek, földrajzi nevek stb.).

Jellegzetes, hogy sokukban van névtartozék (betegség, szind-

róma, molekula, vírus, baktérium), és hogy gyakorta sokszava-

sak.

Névtartozék. A névtartozék a név összetevõje, az elõtaggal együtt

képezi a nevet; nélküle más az elõtag jelentése (az Addison-kór

két tagja együtt képezi a kóros állapot nevét, az értelme egészen

más, mint az elõtagé önmagában: Addison a betegség leírója). A

névtartozékok fõnevek, amelyek elõfordulnak nem névtartozék-

ként is.

Névjárulék. A névjárulék valaminek a nevét kiegészítõ fõnév, a

nevet magyarázó utófõnév; nem tartozéka a névnek. A név a járu-

lék nélkül is ugyanazt jelenti (oxidáz enzim [az oxidáz oxidáló

enzim, az enzim névjárulék nélkül is ugyanaz a jelentése]).

A mikrobák kettõs fajneve (Staphylococcus aureus) és a faj fe-

letti rendszertani csoportnevek (Streptococcaceae) tulajdon-

névszerûek.

Tulajdonnévszerû. A tulajdonnévszerû fogalom olyan szakszó,

amely a nyelvtani meghatározás szerint nem tulajdonnév, de a

szaknyelvben tulajdonnévként kezeljük, írásuk is a tulajdonne-

vek szerinti.

Az orvosi csoportnevek mindegyikének van nemzetközi (an-

gol) neve, a magyar vagy magyarosan írt elnevezések ezek

megfelelõi. Nyelvtanilag lehetnek egyszerû szóból álló nevek,

szóösszetételek és jelzõs szerkezetek.

� AZ ORVOSI CSOPORTNEVEK ÁLTALÁNOS

ÍRÁSSZABÁLYAI

A nemzetközi elnevezéseket a nemzetközi elõírásoknak meg-

felelõen írjuk (low-grade squamous intraepithelial lesion,

LSIL). A magyar vagy magyaros változataik írásánál a magyar

helyesírás szabályait követjük, kiegészítve az orvosi nyelvi he-

lyesírás néhány sajátos megfontolásával.

Az orvosi csoportnevek kis kezdõbetûsek, kivéve a tulajdon-

nevet vagy tulajdonnévszerû fogalmat tartalmazókat

(Cushing-kór, Staphylococcus aureus). A mozaikszóik nagy-

betûsek (TNF – tumor necrosis factor).

Megjegyzés: A hosszú idegen betegségneveket rendszeresen je-

lölik nemzetközileg szabványosított mozaikszókkal. A magyar

szövegkörnyezetben is ezeket alkalmazzuk; a magyar név szerinti

átalakításuk – szokatlanságuk miatt – nem lenne célszerû

(sexually transmitted disease [STD], magyarul: nemi érintkezés-

sel terjedõ betegség – a magyar név szerinti betûszava [NÉTB]

szokatlan lenne; polycystic ovary syndrome – a nemzetközi betû-

szava [PCOS] általánosan ismert, a magyar név [soktömlõs pete-

fészek-bántalom] szerintit [STPB] senki nem értené).

Egyszerû szavakból álló orvosi csoportnevek. Ezek írása ké-

zenfekvõ (kanyaró, tuberkulózis, agy, kromoszóma). Az utóta-

gokat egybeírjuk (tuberkulóziskezelés, agyvérzés), jelzõiket

különírjuk (heveny kanyaró).

Szóösszetételes orvosi csoportnevek. Utótagjuk rendszerint

névtartozék, írásuk a 6 : 3-as szabály szerinti (kanyaróvírus,

nyiroksejtbetegség, kalciumantagonista, heparinmolekula, pe-

tefészek-gyulladás, Kaposi-szarkóma, agyhártyagyulladás-ví-

rus, encephalomyocarditis-vírus, FSH-jelfogó).

A toldalékot (nyiroksejtbetegséget, heparinmolekulával) és az

utótagot is szokásosan kapcsoljuk, az utóbbit a 6 : 3-as (kanya-

róvírus-fertõzés), illetõleg a kötõjelelmozdulási szabállyal

(agyhártyagyulladásvírus-meghatározás); a kötõjeles alakula-

tokhoz pedig kötõjellel (FSH-jelfogó-vizsgálat, Kaposi-

szarkóma-kezelés). A hosszú szavakat szerkezetes megoldás-

sal kerüljük el (agyhártyagyulladás-vírus meghatározása, az

agyhártyagyulladás vírusának meghatározása).
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A jelzõt, ha az összetétel egészére vonatkozik, különírjuk

(gyermekágyi méhnyálkahártya-gyulladás; G-fehérje jelfogó

– G-fehérje tulajdonságú, G-fehérjét használó jelfogó; ellen-

anyagfüggõ daganatpusztító jelpálya). A jelzõs szerkezetek

utótagjait szerkezetes formában társítjuk (gyermekágyi méh-

nyálkahártya-gyulladás kezelése, nem pedig gyermekágyi-

méhnyálkahártyagyulladás-kezelés).

Ha a jelzõ az elõtagra vonatkozik, voltaképpen olyan jelzõs

szerkezet keletkezik, amelyik utótagot kap (soktömlõs + vese-

betegség = soktömlõs vese + betegség), írásmódjuk is annak

megfelelõ (l. lejjebb).

Jelzõs orvosi csoportnevek. Írásuk többnyire nyilvánvaló:

Egyszerû bõvítmény: növekedési faktor, húgyúti fertõzés,

zárványos sejt

Összetett bõvítmény: plazminogénaktiváló enzim

Szerkezetes bõvítmény: nyálkahártyával társult nyirok-

daganat

Kiegészítõ jelzõ: hámeredetû növekedési faktor

Jelzõs bõvítmény: kerek zárványos sejt, felsõ légúti

hurut

Jelzõhalmozódás: hypoxiás-hypercapniás encephalo-

pathia;

felnõttkori, autoimmun hasnyál-

mirigy-gyulladás

Utótagjaikat szokásosan szerkezetes megoldással társítjuk:

növekedési faktor jelfogója, húgyúti fertõzés kezelése, zárványos

sejt vizsgálata; plazminogénaktiváló enzim hatása;

nyálkahártyával társult nyirokdaganat eltávolítása, hypoxiás-

hypercapniás encephalopathia kórisméje;

felnõttkori, autoimmun hasnyálmirigy-gyulladás kezelése; hám-

eredetû növekedési faktor jelfogója;

kerek zárványos sejt felépítése, felsõ légúti hurut kezelése

Az orvosi csoportnevekben elõforduló folyamatos melléknévi

igenévi jelzõs szóalakulatokat az 1 : 1-es szabály szerint társít-

juk (ölõsejt, vérképzõ sejt, rágóizom, herezáró izom, kapcsoló-

fehérje, átírófaktor). Egy-egy kivétel hagyományosan elõfor-

dul (luteinizáló hormon [LH]).

SAJÁTOS SZEMPONTOK

� Az orvosi szakírás a magyar vagy magyaros orvosi csoport-

nevek írásánál ritkán alkalmazza a jelzõegybeírási szabályt,

mert téves vagy hosszú, nehezen értelmezhetõ szóalakula-

tok keletkezhetnek.

Jelzõegybeírási szabály (AkH.
12

). Ha egy különírt szókapcsolat

(hideg víz) olyan utótagot (csap) kap, amely az egész kapcsolat-

hoz járul, az egyébként különírandó részt az új alakulatban egy-

beírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötõ-

jellel kapcsoljuk (hidegvíz-csap). Ezekben az esetekben a jelzõs

szerkezeteket alkalmilag írjuk egybe.

*AkH.12 A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás

Tévesen értelmezhetõk:

� A jelzõs bõvítmények (jelzõs jelzõ). A kerekzárványossejt- je-

lölés alakulat kétféle szókapcsolatból keletkezhet:

a kerek és zárványos sejt jelölése (a sejt kerek, és vannak

akármilyen zárványai),

a kerek zárványos sejt jelölése (az akármilyen sejt zárványai

kerekek).

� A fõnévi minõségjelzõs szerkezetek. A daganatantigén-vizs-

gálat alakulat kétféle szókapcsolatból keletkezhet:

a daganat antigénjének a vizsgálata (lehet bármilyen anti-

gén),

a daganat antigén vizsgálata (az antigén daganattípusú, lehet

bármelyik daganatból).

A példákban az alkalmilag egybeírt alakulatok kettõs jelenté-

sûek. Mivel az orvosi tudománynyelvben a szakkifejezések

pontos értelmezése nagyon is kívánatos, ilyen esetekben nem

alkalmazzuk a jelzõegybeírási szabályt.

A hosszú, nehezen vagy tévesen értelmezhetõ szavakat rend-

szerint szerkezetes megoldással kerüljük el:

gyermekágyiméhnyálkahártyagyulladás-kezelés helyett a gyer-

mekágyi méhnyálkahártyagyulladás kezelése;

a madárleukaemiavírus-kimutatás helyett a madárleukaemia-

vírus kimutatása.

Ritkán jelzõs szerkezettel helyettesítjük (keletilóencephalitis-

vírus helyett keleti ló encephalitisvírus [jelentése a szakember

számára egyértelmû, noha elvben nem pontosan értelemtük-

röztetõ]).

Természetesen a jelzõegybeírási szabály egyértelmû alkalma-

zása nem hibás!

� Fõnév + fõnév kapcsolat. Az orvosi szaknyelvben a szak-

szavak fõnév + fõnév kapcsolatát jelentésváltozás (török-

nyereg [sella turcica]) és jelöletlenség (bélgyulladás) kö-

vetkeztében írjuk egybe – elvben hagyományosan is, ez

azonban egészen kivételes. Minden más esetben az elõ-

fõnevet jelzõs szerepûnek ítéljük. A fõnév + fõnév kapcso-

latok tehát lehetnek jelzõs szerkezetek és szóösszetételek;

az elõzõket külön-, az utóbbiakat egybeírjuk. A nehézséget

a kétféle megkülönböztetése okozza. Mindenkor az értelem-

tükröztetés a meghatározó:

daganat antigén a daganattípusú antigének csoportja

daganatantigén a daganatanak az antigénje

férfiosztály nem az osztály férfi, hanem az osztályon csak

férfiak fekszenek; a férfiaknak az osztálya

férfi ápoló az ápoló férfi

férfiápoló a férfiakat ápoló férfi vagy nõ

nõ orvos az orvos nõ

nõorvos nõgyógyászattal foglalkozó orvos, aki lehet nõ

és férfi is
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orvos szociológus olyan szociológus, aki orvos

orvosszociológus olyan személy, aki orvosszociológiával

foglalkozik

orvos-szociológus olyan személy, aki orvos és szociológus

is

antigén jelfogó a jelfogó antigén tulajdonságú, antigén-

ként is szerepel

antigénjelfogó az antigénnek a jelfogója

IRS kapcsolófehérje az inzulinreceptorhoz kötõdõ, valamit

kapcsoló fehérje; IRS (insulin receptor

substrate) a neve

IRS-kapcsolófehérje az IRS-t kapcsoló fehérje

APC gén, G-protein jelfogó, INK család az elõfõnév nevesíti az

utófõnevet: APC nevû gén, nem: APC-nek

a génje;

G-protein nevû jelfogó, valamilyen

kapcsolatban van a G-proteinnel, de nem

annak a jelfogója; INK nevû

molekulacsalád

Elõfordul, hogy az elõfõnév eleve magában foglalja az utófõ-

név jelentését, de az utófõnevet mégis hozzátesszük; ezeket is

különírjuk (AFP fehérje [AFP = a-fetoprotein; a fehérje utófõ-

név benne van az elõfõnévben], lipáz enzim [a lipáz önmagá-

ban bizonyos enzimet jelent]).

� BETEGSÉGNEVEK (KÓRISME) ÍRÁSÁNAK NÉHÁNY

SZEMPONTJA

A betegségek nevei, a kórismék (diagnózisok), hagyományo-

san görög–latin nevek. Újabban az angol betegségnevek sza-

porodnak, olyanok is, amelyek már nem alakíthatók át gö-

rög–latin megnevezésre (immunproliferative small intestinal

disease, IPSID). Sok betegségnévnek van magyar megfelelõje

is, vagy egyszerûen lefordítható magyarra (kanyaró, rák).

Egy-egy betegségnek többféle és különbözõképpen írt neve is

van (Dystrophia musculorum progressiva [Duchenne],

Duchenne-izomdystrophia, Duchenne-féle izomdystrophia,

Duchenne-izomsorvadás, Duchenne formájú/típusú izom-

dystrophia/izomsorvadás).

Sok betegség nevében fordul elõ névtartozék, a név részét ké-

pezõ orvosi köznevek, amelyek azonban lehetnek névjárulé-

kok és szókapcsolatok alaptagjai is. A leggyakoribbak:

Betegség, megbetegedés. A betegség kóros állapot, a megbetege-

dés viszont folyamat: beteggé válás (A járványok idején nagy

a megbetegedés veszélye –, hogy beteggé válik [megbeteg-

szik]; elkapja a betegséget, nem a megbetegedést. A megbe-

tegedett már beteg – szenved a betegségben. Ez ritka beteg-

ség, nem pedig megbetegedés.)

Baj, kór. A baj jelentése betegség, kór(os állapot vagy közérzet):

vérbaj, cukorbaj. A kór fogalma is gyakorlatilag megegyezik

a betegségével. A kór, ellentétben a baj szóval, gyakran tár-

sul tulajdonnévvel.

Bántalom. A bántalom valamely szervnek (betegségbõl eredõ)

rendellenes mûködése, zavara, illetõleg az azzal járó fájda-

lom; kiváltképpen a -pathia/-pátia utótagos idegen kifejezé-

seket fordítjuk bántalomnak, de elõfordul az -osis végzõdé-

sûeknél is.

Szindróma. A szindróma/syndroma, magyarul tünetcsoport

(tünetegyüttes), az együtt elõforduló tüneteket, illetõleg bi-

zonyos betegség jellegzetes tüneteinek összességét jelenti.

Szokásosan a betegséggel azonos értelemben használjuk,

jóllehet a betegség szó fogalma elviekben tágabb értelmû: a

kóreredetet, a kórkialakulást is magában foglalja, míg a

szindróma csak a tünetek együttesét jelöli.

Eltérés, elváltozás. Általános megjelölések, csupán arra utalnak,

hogy az elõtagban megnevezettnél valamilyen eltérés van

rendellenesség (vascular disorders, éreltérések, amelyek na-

gyon sokfélék lehetnek, például fejlõdési rendellenességek).

Gyulladás. A fertõzõ betegségek szokványos névtartozéka.

Egyéb: láz (mirigyláz), ritkulás (csontritkulás), lágyulás (agylá-

gyulás), meszesedés (érelmeszesedés), zsába (idegzsába),

hályog (szürkehályog), fene (lépfene) stb.

NÉHÁNY SAJÁTOS MEGFONTOLÁS

� Szószerkezetes görög–latin betegségnevek. Ezeket szoká-

sosan latinosan írjuk (diabetes mellitus, carcinoma in situ),

akkor is, ha a tagjai magyarosan is írhatók (dibétesz). Van-

nak közöttük kétféleképpen is írhatók: latinosan és a magyar

jelzõs szerkezetek szabályait követve (retinopathia

proliferativa [latin szószerkezet], proliferatív retinopátia

[magyar szószerkezet: a jelzõ a jelzett szó elõtt van]). Idege-

nesen írva mindig szószerkezetek (herpes encephalitis), és

megtartjuk a különírást akkor is, ha a névben jelzõ (nek-

rotizáló herpes encephalitis, idült/krónikus asthma bron-

chiale) vagy névtartozék van (herpes simplex fertõzés, vena

hepatica thrombosis). Magyarosan írva a magyar helyesírás

szabályai szerint járunk el (herpeszes agyvelõgyulladás).

� Angol betegségnevek. A betegségek eredeti angol nevét ma-

gyar szövegkörnyezetben írhatjuk a forrásnyelv szerint

vagy a magyar/magyarosan írt névtartozékkal kiegészítve

(sticky platelet syndrome, sticky platelet szindróma) és ma-

gyarul is (mixed connective tissue disease – kevert kötõszö-

veti betegség). Ha az angol név a magyar elnevezés magya-

rázataként zárójelben áll, a névtartozékot is mindig angolul

írjuk: kevert kötõszöveti betegség (mixed connective tissue

disease).

MOLEKULANEVEK, BIOLÓGIAI FOLYAMATOK ÍRÁSÁNAK

NÉHÁNY SZEMPONTJA

Molekulanevek. A molekulák neveinél a sokszavas nevek írá-

sa okozhat nehézséget. A nemzetközi nevei idegen szószerke-

zetek; ezek angolosan írva a magyar szövegekben sem változ-

tathatók (tumor necrosis factor). A magyar vagy magyaros ne-

vüket többelemes bõvítményû jelzõs szerkezetnek tekintjük.

A sokszavas molekulaneveket szokásosan betûszókkal helyet-

tesítjük. Elõfordul, hogy a bõvítmény betûszója társul az alap-

taggal; ezt kötõjellel kapcsoljuk az alaptaghoz, noha a teljes

alakban különírjuk.

angiotenzinkonvertáló enzim gátló (ACE-gátló) Az angioten-

zinkonvertáló jelöletlen összetétel (angiotenzint konvertáló),

amely kapcsolódik az enzim szóhoz; az 1 : 1-es szabály szerint
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különírjuk (angiotenzinkonvertálóenzim-gátló formában nem ír-

ják). Együttesen alkotják a molekula nevét. A bõvítményi betû-

szóval azonban egybeírjuk (ACE-gátló).

Jelviteli elnevezések írása. A hazai irodalomban olvashatunk

jelátvitelrõl, jelútról, jelútvonalról, jelpályáról, jelközvetítés-

rõl, jelátvivésrõl, útról, útvonalról stb.; ezeket többnyire rokon

fogalomként használják. A helyesírás szempontjából lényegte-

len, hogy melyiket választjuk. A jelvitelt szokásosan a folya-

matban résztvevõ egy vagy két molekuláról nevezik el; legin-

kább a molekulák betûszóit használják. Ezek jelentéssûrítõ

összetételként értelmezhetõk, például MAPK-jelvitel a MAPK

által közvetített jelvitel – vagyis szóösszetételek. Elõfordulnak

szószerkezetes nevek is.

G-protein/fehérje jelátvitel, G-fehérjéhez kapcsolt jelátvitel,

G-fehérje-jelközvetítés, p53-jelközvetítés, RAF–MAPK útvonal,

tirozin-kináz-jelpálya (A nagykötõjel a RAF–MAPK jelvitel elne-

vezésben az együttes viszonyt fejezi ki; a kötõjel szerkezeti egy-

séget, egyetlen molekulát jelöl).

MIKROBANEVEK ÍRÁSÁNAK NÉHÁNY SZEMPONTJA

A mikrobák neveinél forrásnyelvi megfelelõnek a nemzetközi

neveket tekintjük; ezek alapvetõen egyeznek a Linné-féle ne-

vekkel. A mikrobanevek nem egyedi nevek, hanem mikroba-

népességeket jelölnek, ezért nem tulajdonnevek, de a rendszer-

tani egységek önálló nevei bizonyos fokig tekinthetõk egyedi-

nek, tulajdonnévszerûnek. A helyesírás szempontjából a neve-

ket két csoportra osztjuk: a rendszertani nevekre és a mikrobák

általános neveire; a magyar szakírásban mindkettõt használ-

juk.

� A rendszertani nevek nemzetköziek, a rendszertanok egysége-

inek (törzs, osztály, rend, család, alcsalád, nemzetség, faj stb.)

a nevei.

� Az általános nevek valamely mikrobacsoport egészére vonat-

koznak, szoros rendszertani értelmezés nélkül. Például: a

chlamydiák az összes chlamydiaféleséget (az alakkör, a Chla-

mydiae törzs valamennyi nemzetsége, faja, változata stb.).

RENDSZERTANI NEVEK

Fajok (species) A faj a rendszertanok alapegysége. Nevét írhatjuk a Lin-

né-féle kettõs névvel és az általános név + faj/species

névjárulék társításával, amelyet különírunk (candida fa-

jok, staphylococcus species). A kettõs névnek csak az

elsõ tagja nagy kezdõbetûs (Herpesvirus varicellae,

Klebsiella pneumoniae), akkor is, ha a második tag tu-

lajdonnévbõl származik (Borrelia burgdorferi). Az utó-

tagokat különírjuk (Herpesvirus varicellae fertõzés).

Rend, alrend Nemzetközi neveik nagy kezdõbetûsek, mindegyik egyet-

len szóösszetétel; a szóvégzõdés utal a besorolásukra:

alcsalád, család Streptococcaceae (az -aceae jelöli, hogy a

streptococcusok családjáról van szó). Mivel a végzõdés

jelöli a rendszertani

osztály, alosztály besorolást, nem szükséges a nemzetközi név után kiírni

a rend, család, alcsalád stb. névjárulékot (Chordo-

poxvirinae alcsalád, Legionellaceae család). Ez az írás-

mód azonban elterjedt, hagyományossá vált az orvosi

irodalomban, és az egyértelmûsítés végett alkalmazható

is (Micrococcaceae család).

Nemzetség Nagy kezdõbetûs, egyébként azonos az általános névvel

(micrococcus – általános név, nincs nemzetségi értelme-

zése; a Micrococcus a micrococcusok nemzetségének a

neve – szokásosan társítják a nemzetség névjárulékkal:

Micrococcus nemzetség). Ellentétben az általános név-

vel, a nemzetségnevet nem írhatjuk magyarosan

(herpeszvírus, Herpesvirus).

Alfaj, törzs, csoport, változat stb. Ezek a fajok rendszertani alegységei.

Ha tudományos írásokban hivatkozunk a rendszertani

besorolásra, a név után az alfaj, a törzs, a típus, a válto-

zat (variáns, var.) stb. névjárulék megfelelõjét írjuk, kü-

lönírva (helicobacter alfajok, haemophilus törzsek). Az

elnevezés a helyesírás szempontjából lényegtelen, mert

mind köznév.

AZ ÁLTALÁNOS NEVEK ÍRÁSMÓDJA

Mindegyik egyszavas és köznév, ezért kisbetûsek. Utótagjai-

kat a szótagszámlálás (6 : 3-as) szabályai szerint egybeírjuk

(pneumococcusfertõzés; candidajárvány, papillomavírus-be-

tegség). A toldalékokat is közvetlenül kapcsoljuk, ha a név a

magyarban megszokott hangra végzõdik (streptococcusszal,

klebsiellával, salmonellát), ha szokatlan betûcsoportra vagy

néma betûre, mindkettõt kötõjellel társítjuk (coxsackie-vírus,

coxsackie-val).

A mikrobák neveiben elõforduló – a mikrobaféleséget jelölõ –

vírus, baktérium, gomba szakszó a névtartozék, ezért a közne-

vekkel egybeírjuk (polyomavírus, övsömörvírus, daganatví-

rus), de a tulajdonnevekhez – függetlenül attól, hogy hány ta-

gúak – kötõjellel társítjuk (Ebola-vírus, Ross River-vírus).

A további utótagokat is kötõjelezzük (Epstein–Barr-vírus-

meghatározás); ilyenkor azonban a szerkezetes forma megfe-

lelõbb lehet (az Epstein–Barr-vírus meghatározása). Az ide-

gen földrajzi nevekben a földrajzi köznév (folyó, hegy, völgy

stb.) nem írható magyarul (Edge Hill-vírus). Két földrajzi ne-

vet nagykötõjellel társítunk, az utótagokat kötõjelezzük

(Ebola–Zaire-vírus, Ebola–Zaire-típusú vírus).

Megjegyzés: Sok mikroba nevében szerepel a humán (emberi)

szó. Bár alapvetõen a humán jelzõt ebben a jelentésben a helyes-

írási szabályozás szerint egybe kell írni, különírva ugyanis sok-

szor ’bölcsész’ jelentésû (humán tudományok), az orvosi szak-

nyelvben hagyományosan különírjuk (humán papillomavírus,

humán immundeficiencia-vírus). A human szót a-val csak az ide-

gen vírusnevekben tartjuk meg (human immunodeficiency virus).

Megfelelõen helyettesíthetõ az emberi melléknévvel (emberi

papillomavírus).

AZ ANATÓMIAI NEVEK ÍRÁSA
Történelmi háttér. Az anatómia szókészlete a Vesalius-kor-

szakkal szaporodott meg, az ókorban még viszonylag szegényes

volt; akkortájt ugyanis boncolásokat nem végeztek. Vesalius

kora az orvosi nyelv középkori latinná alakulásának idõszaka,

ezért latin elnevezésû az anatómiai képletek zöme. Az ismeretek

bõvülésével harminezernél is több anatómiai szakkifejezést hasz-

náltak, meglehetõs összevisszaságban. A rendszerezés elkerülhe-

tetlen volt, és el is kezdõdött 1895-ben a Bazeli Nevezéktan

(Bazeli Nomina Anatomica; Basle Nomina Anatomica, BNA)

megjelenésével, amelyet latinul írtak. A BNA-t a jénai (Jénai

Nomina Anatomica, JNA), majd a párizsi (Párizsi Nomina

Anatomica, PNA) követte folyamatos módosításokkal, de a latin

elnevezések mindvégig megmaradtak. Az anatómia nevezéktana

nemzetközileg egységesített latin, jóllehet az angol nyelvi hatás

egyre erõsebb, és ez változást hozhat.

A magyar orvosi nyelvben használt anatómiai nevezéktant

Donáth Tibor (2) állította össze, több szótárában is (l. irodalom).
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Az elnevezések tehát rögzítettek, szótárosodtak – nyelvészeti

szakkifejezéssel: lexikalizálódtak.

Latin írásmód. Az anatómiai képletek latin írásmódja a magyar

orvosi szaknyelvben is megszokott; ezeket a latin nyelv he-

lyesírási szabályai szerint, a nemzetközi szabványnak megfe-

lelõen írjuk.

musculus transversus abdominis

musculus scalenus medius

musculus trapezius

nanismus

septum cervicale intermedium

Latin és magyar szakszavak társítása. A társítás látszólag ké-

zenfekvõ: az idegen és a magyar szavakat is ugyanúgy társít-

juk, mint a magyar szavakat. Az irodalom mégsem egységes:

nervus medianus (medianus = közepi, középen lévõ)

medianus ideg

nervus obturatorius (obturatorius = fedõhöz [lezáró] tartozó)

obturator ideg (záróideg)

musculus scalenus (scalenus = ferde, egyenlõtlen)

szkalénusz izom (oldalsó nyakizom)

Az idegen szó jelentése a meghatározó, a legtöbb jelzõ, tehát

különírjuk (medianus ideg, obturator izom), a magyar vagy

magyarosan írt megfelelõket, ha fõnév + fõnév szerkezetûek,

egybeírjuk, egy-egy kivétellel.

musculus piriformis (piriformis = körte alakú)

piriformis izom körteizom

arteria renalis (renalis = veséhez tartozó)

renalis artéria veseartéria

musculus rhomboideus (rhomboideus = rombusz alakú)

rhomboideus izom rombuszizom

musculus transversalis abdominalis (abdominalis = hasi)

transversalis hasizom haránthasizom

Megjegyzés: az idegen és a magyar szavak társítása keverék írás-

mód, ha lehet, kerüljük.

Az angol anatómiai elnevezések írása. Jóllehet az anatómiai

képleteknek jószerivel van latin nevük, mégis elõfordulnak, el-

sõsorban klinikai vonatkozások miatt, olyan angol anatómiai

megjelölések, amelyeket a szokványos anatómia nem vagy ke-

vésbé fogalmaz meg. Ha angolul írjuk ezeket, a forrásnyelv

szabályait alkalmazzuk (terminal duct/ductal lobular units,

gastroinestinal tract associated lymphoid tissue [GALT, gyo-

mor–bélrendszeri nyirokszövet]).

A magyar nevek írásgyakorlata. A latin elnevezések szinte

mindegyikének megalkották a magyar változatát is. Ezek írása

általában egyszerû, mégsem egységes. A következõk szerint

csoportosíthatunk:

� Jelöletlen alakulatok; ezek szóösszetételek.

nervus masticatorius rágóizomideg

nervus lingualis nyelvideg

nervus lacrimalis könnymirigyideg

nervus mandibularis állkapocsideg

truncus pulmonaris tüdõartéria (tüdõverõér)

vasa capillaris hajszálér (kapilláris)

� Ó-, õ-végzõdésû melléknévi igenévi jelzõk. Ezeket az 1 : 1-

es szabály szerint írjuk, mivel nem folyamatot, hanem ké-

pességet, rendeltetést fejeznek ki.

musculus respiratorii légzõizmok

musculus abductor távolítóizom

~ digiti minimi kisujjtávolító izom

musculus arrector pili szõrfelegyenesítõ izom

musculus cremaster herezáró izom

musculus constrictor pharyngis garatszûkítõ izom

musculus extensor incidis mutatóujj-feszítõ izom

musculus ischiocavernosus hímvesszõ-merevítõ izom

musculus tensor tympani dobhártyafeszítõ izom

vasa nutricia táplálóerek

� A tól–ig viszonyt kifejezõ képletneveket nagykötõjellel tár-

síthatjuk.

nervus nasocilliaris orr–szem ideg

nervus glossopharyngeus nyelv–garat ideg

musculus brachioradialis kar–orsócsonti izom

musculus omohyoideus lapocka–nyelvcsonti izom

musculus sternothyroideus szegycsont–pajzsmirigy izom

� A minõségjelzõs szerkezeteket különírjuk, kivéve néhány, a

fõ, kis, nagy stb. melléknevekkel képzett fogalom nevét.

musculus buccinator trombitás izom

truncus jugularis nyaki nyiroktörzs

truncus sympathicus szimpatikus dúclánc,

vegetatív dúclánc

membrana fenestrata ablakos hártya

lobulus superior felsõ tüdõlebeny

truncus lymphaticus fõnyirokvezeték

ligamentum collaterale oldalszalag

linea alba fehérvonal

omentum majus nagycseplesz

pelvis minor kismedence

sentinele node õrszemnyirokcsomó

� Névutómelléknevek; ezeket mindig különírjuk.

parametrium a méh körüli kötõszövet

paraneurális idegszövet melletti

periauricularis fülkagyló körüli

� Az anatómiai képletek magyar neveiben sok a régies hasz-

nálatú szó, ezeket hagyományosan megtartjuk.

fascia izompólya, bõnye (az izmokat

elválasztó kötõszöveti lemez)

musculus teres görgetegizom

musculus trapezius csuklyásizom

musculus psoas horpaszizom

vasa edény, véredény (ér, vérér)

capitulum csontfejecs

mediastinum gátor, gátorüreg

ostium aortae a bal kamra aortás szájadéka

condyloma függöly

Magyaros írásmód. A latin anatómiai nevek magyaros írása

hiba, jóllehet a jövevényszóvá vált anatómiai elnevezés a he-

lyesírás általános szabályai szerint írható magyarosan is. Még-

is kerülendõ, még ha önálló szó is, mert a forrásnyelvben is lé-

tezõ szakfogalmat írunk le vele; szószerkezetnél pedig ez szó-

ba sem jöhet. A szaknyelvi megnevezések magyaros írása
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(szakszövegben) nem megfelelõ, például oesophagus helyett

özofáguszt írni, noha elvileg ez sem lenne hibáztatható. To-

vábbá szükségtelen is, mert van magyar megfelelõje (nyelõ-

csõ).

Szerzõneves megnevezések. Az anatómia nevezéktanában is

lépten-nyomon találkozunk szerzõkrõl elnevezett képletekkel.

Ezek színesítik a nevezéktant, ugyanakkor könnyíthetik meg

nehezíthetik is a szakkifejezések elsajátítását. Nehezítik, hi-

szen a szerzõi név nem írja le az anatómiai képletet: a

Poupart-szalag elnevezés például semmit nem mond a

ligamentum inguinaléról (lágyékszalag); jelentését csak akkor

tudjuk, ha megtanuljuk. Könnyítik, mert a bonyolult szakkife-

jezések szerzõneves változatban egyszerûbbek (recessus

membranae tympani anterior et posterior helyett Troeltsch-

tasakok). A szerzõneves szakkifejezések helyesírása szabályo-

zott és egyszerû: a szerzõ nevét nagybetûvel kezdjük, az utóta-

got kötõjellel kapcsoljuk. Ha két szerzõ van a névben, közéjük

nagykötõjelet teszünk (Roser–Nelaton-vonal).

A kettõs betûk. Visszatérõ kérdése a nevezéktannak a kettõs

betûk írása. Több latin szakkifejezés megõrizte ezeket, és sok a

nemzetközi anatómiai nevezéktanba is visszakerült (oeso-

phagodynia, phaeochromocytoma). Ezeknél a kettõs betû

egyik tagjának elhagyása az angol írásmódra visszavezethetõ

helyesírási hiba. Ugyanígy kiírjuk a kettõzött magánhangzókat

(oogonium, oophorus).

Tengelyek, síkok, irányok. Az anatómiai képletek helyzetét a

tér irányai, síkjai szerint írjuk le latin szakkifejezésekkel, de

ugyanezeket a kifejezéseket használjuk más, például elválto-

zások helyének megjelölésére is. A legfontosabbak:

longitudinalis a talajra merõleges fõtengely

transversalis a hossztengelyre merõleges haránttengely

sagittalis elülsõ-hátsó nyílirányú tengely

planum medianum a hossztengely és a nyílirányú tengely által

meghatározott sík, más néven:

szimmetriasík

planum sagittale párhuzamos sík, vagy a középsík melletti

sík

anterior elülsõ, elöl lévõ

ventralis hasi; a has felszínén lévõ; a hashoz tartozó

posterior hátsó; hátsó rész, illetve ehhez tartozó;

háti felszíni

dorsalis háti, a hát felõli; hátsó felszíni

Ezeket a szakszavakat az orvosi szaknyelvben latinosan írjuk,

avagy a magyar változataikat használjuk.
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is érvényes József Attila örök igazsága: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”



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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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 szemé-
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.

A KÉZIRATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Hungarian Journal of Gynecologic Oncology
A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága és a  
Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság hivatalos tudományos folyóirata

A Nőgyógyászati Onkológia (ISSN 1219-9079) 4 havonta jelenik 
meg. Kiadó: NOK Kiadó. Cím: 8245 Vászoly, Táncsics M. u. 3. 
Telefon: 36-20-359-7792. E-posta: bosze@eagc.eu. Nyomdai ki vi-
te le zés: VISIT Kft., Buda pest, telefon: (36-1) 399-0135.  
A folyóiratot honlapkiadványként a www.NOKfolyoirat.hu honlapon 
jelentetjük meg. A lapszámokat e-postán szívesen elküldjük mindenkinek.

Honlap. A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának honlapja:  
www.MNOT.hu

Szerzői jog és másolás. A lapban megjelent valamennyi írásos és képi anyag a 
szerkesztőség és a szerzők engedélyével szabadon másolható.
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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.
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