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A Magyar Nőgyógyász Onkológusok 
Társaságának munkája 
BŐSZE PÉTER DR. 
A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának elnöke 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának (MNOT) megala
kulásáról és 1994 júniusáig végzett munkájáról összefoglalóan már be
számoltunk a Magyar Nőorvosok Lapjának, a nőgyógyászati onkoló
giával foglalkozó különszámában (Gáti I, Bősze P. A Mag)'ar Nőgyó
gyász Onkológusok Társaságának megalakulása és munkája. Magy Nőorv 
L 1994; 57 (Suppl 1): 97) A beszámoló időpontjáig négy tudomá
nyos rendezvényre került sor. Azóta újabb négy tudományos ülést szer
veztünk. 

AZ MNOT NEGYEDIK TUDOMÁNYOS REN
DEZVÉNYÉNEK részletesebb beszámolóját az alábbiakban is
mertetjük. A rendezvény a kolposzkópos és/vagy citológiai atypia miatt 
végzett beavatkozások szövettani vizsgálatának eredményeit elemezte. 

A Szegedi Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Női 
Klinikájának anyagát Borthaiser Zoltán dr. ismertette. 

A KOLPOSZKÓPIA ÉS CITOLÓGIA HATÁSOSSÁGÁNAK VIZS· 

GÁLATA A CERVIXBŐL KÉSZÜLT SZÖVETTANI LELETEK TÜKRÉ

BEN Bősze professzor úr azzal a kéréssel fordult a SZOTE Női Klini
kájához, hogy szeretné, ha az eredmények ismertetése mellett képet 
alkotnánk a rákszűrő vizsgálatok specificitásáról és sensitivitásáról is. 
Ahhoz, hogy ennek a kérésnek eleget tegyünk szükségünk van nega
tív rákszGrő vizsgálattal rendelkező beteganyagra is. A conisatio dön
tő többségében onkológiai indicatio alapján történik, így csak ezt a 
beteganyagot vizsgálva nem tudunk a rákszGrés hatékonyságáról ké
pet alkotni. Úgy gondoltuk, hogy a rákszűrés minősítése során a cer
vixből vett szövettani leletek feldolgozása a döntő, a végzett műtét 

fajtájától függetlenül. 
A retrospektív vizsgálatban azok a betegek vettek részt, akiknél a mű
tétet megelőzően jól dokumentált kolposzkópos és citológiai vizsgálat 
is történt. A mGtéti indikáció nem játszott szerepet a kiválasztásnál, 
így az onkológiai javallat mellett a méhnyak repedések is szerepeltek. 

éhány kizáró ok alkalmazása elkerülhetetlen volt annak érdekében, 
hogy a rákszGrésről objektív képet alkossunk. Ily módon nem kerültek 
be a vizsgálati mintába azok, akiknél már előzőleg készült a cervixből 
szövettani lelet, tehát már ismert cervix-patológiai kórképpel álltunk 
szemben. A másik kizáró tényező volt, ha a nőgyógyászati vagy egyéb 
vizsgálatok (CT, RTG) II. stádiumú, vagy súlyosabb rákra utaltak. 
Visszatekintve az elmúlt öt év anyagát néztük át, és a fenti elvárások
nak 213 esetet találtunk megfelelőnek. A szövettani mintavétel 57 
%-ban conisatio, 24 %-ban proba excisio, 18 %-ban egyéb műtéttel 
történt. Kolposzkópia esetén kórosnak tekintettük a méhnyakrákra és 
a praecancerosus állapotokra utaló jeleket, negatívnak értékeltük a 
nem rosszindulatú folyamatra utaló eltéréseket és az ép méhnyakat. A 
citológiai leletek feldolgozása Papanicolaou osztályozása szerint történt. 
Pozitívnak tekintettük a P IV-es, illetve az ismételten P III-as citoló
giai leleteket. Kolposzkóposan kóros lelet 118 esetben, kóros citológia 
13 7 esetben fordult elő. M indkéc vizsgáló eljárás 89 esetben mutatott 
kóros eredményt. Pozitív (107 eset) és negatív (106 eset) szövettani 
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leletet azonos arányban láttunk. A negatív szövettani lelet a 
nem rosszindulatú szövettani adatokat jelenti, tartalmazza a gyulladá
sos, metaplasiás és kóros elérése nem mutató leleteket. A pozitív 
leletek felében találtunk, CIN-e (52 eset, 49 %) míg a carcinoma in 
sicu (38 eset, 26 %), illetve az invasiv carcinoma (27 eset, 25 %) 
közel azonos arányban fordult elő. 

Ahhoz, hogy a szűrővizsgálat hatékonyságát meg tudjuk ítélni, a beteg
anyagot négy csoportra kellett osztanunk az 1. ábrán látható szem
pontok szerint. Az első csoportot (101 eset) a valós pozitív esetek, az
az a pozitív histológiai eredménye és pozitív rákszűrést mutató betegek 
alkották. Hat betegnél - nem várt módon - a negatív rákszűrést kö
vetően a szövettan CIN-e igazolt. A valós negatív csoport 43 főből 

állt, míg a pozitív rákszűrő vizsgálatot követő negatív hisztológiai 
leletek gyakorisága igen magasnak bizonyult - 63 eset. Ezen adatok 
alapján a vizsgálat sensitivitása (94.4 %} és negatív előrejelző értéke 
(88 %) megfelelőnek bizonyult, míg specificitása (41 %} és pozitív 
előrejelző értéke ( 61.5 % ) messze elmaradt a várt, illetve az irodalom
ból ismert adatoktól. 

1. táblázat A szűrővizsgálatok hatékonysága 

Pozitív hisztológia 
Pozitív hisztológia 
Negatív hisztológia 
Negatív hisztológia 

+ pozitív kolposzkópio 
+ negatív kolposzkópio 
+ pozitív kolposzkópio 
+ negatív kolposzkópio 

és/v agy 
és/vagy 
és/vagy 
és/v agy 

citológia 
citológia 
citológia 
citológiai 

101 
6 

63 
43 

Szerettünk volna választ kapni arra, hogy miben keresendő az eltérés 
oka. Ehhez külön-külön megvizsgáltuk a kolposzkópia és a citológia 
hatékonyságát. A kolposzkópia mutatói - sensitivitás: 65.4 %; specifi
citás: 54. 7 %, pozitív előrejelző érték: 59.3 %, negatív előrejelző 

érték: 61.5 % - messze alulmúlják a citológia - sensitivitás: 92.5 %; 
specificitás: 64.2 %, pozitív előrejelző érték: 72.2 %, negatív előrejel
ző érték: 89.4 % - hatékonyságát. Felmerülhet a kérdés, hogy a kol
poszkópiát és citológiát külön-külön vizsgálva, miért nem látszik az 
együttes vizsgálat során bemutatott 40 %-os specificitás, vagy még 
ennél is gyengébb eredmény. Erre a következő a magyarázat: a gyenge 
specificitási eredményt a negatív hisztológia + negatív kolposzkópia 
és citológia című csoport kevés esetszáma adta, és ebben a definíció
ban az és szón van a hangsúly. Külön-külön vizsgálva ugyanezt a cso
portot, mindkét esetben több beteg alkotta, hiszen többször fordult 
elő negatív kolposzkóp vagy negatív citológia külön, mint a két vizs
gálat negativicása egyszerre. Ennek alapján elmondható, hogy vizs
gálati anyagunkban a szGrővizsgálat gyenge pontjának a kolposzkópia 
bizonyult. 
A következő lépésben megpróbáltuk összegezni a kolposzkópia kevés
bé megbízható voltának okait. Úgy érezzük, hogy az esetek többsé
gében az elsö pontban szereplő szubjektív okok szerepelnek a magas 
álpozitív eredmények hátterében. Az intracervicális folyamatok elő
fordulása, ismert statisztikai gyakorisága nem elhanyagolható szerepet 
játszik az álnegatív esetek számának alakulásában. A harmadik pont 
veti fel a legérdekesebb kérdést, és itt szeretnénk rátréni a választandó 
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Bősze P. 

műtét problémájára is. Sajnos a paratumorális mintavétel lehetősé

gével - proba excisio esetében - számolnunk kell. Előfordulási gyako
riságáról nem tudtunk adatot gy(íjteni, mivel a vizsgálati időszak ele
jén a betegek számítógépes nyilvántartása nem volt megfelelő, így ké
sőbbi rákszűréseik nem elérhetők. Az elmúlt két év könnyebben átte
kinthető, azonban itt oly kevés a követési idő, hogy a feldolgozás nem 
adna megbízható információt. 
Elvégeztük azonban az onkológiai indikáció alapján történt műtétek 

felosztását a szövettani leletek szerint. Azt tapasztaltuk, hogy proba 
excisio (62.7 %, conisatio során 32 %) esetén rendkívül magas a ne
gatív szövettani eredmények gyakorisága. Ennek két oka képzelhető 
el. Az egyik, hogy ennyire magas lenne a paratumorális kimetészések 
száma. Amennyiben ennek az elgondolásnak a hívei lennénk, úgy he
lyes lenne minél kevesebb proba excisiot és több conisatiot végezni. 
Azonban, ha ezt a teoriát nem fogadjuk el - és ezt látjuk valószínűbb
nek, hisz ily nagyszámú paratumorális excisio már felhívta volna fi
gyelmünket - akkor a proba excisio alkalmas arra, hogy a magas 
álpozitív kolposzkópos eredményeket ellensúlyozni tudja, és így 
felesleges csonkoló műtététek száma csökkenthető. 

AZ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓOIAI OSZ

TÁLYÁRÓL Pete Imre dr. és Bősze Péter dr. SZÁMOLTAK BE 1412 BETEG 

VIZSGÁLATÁRÓL. Minden esetben kolposzkópiai és citológiai vizsgálat 
történt a méhnyak elváltozás szövettani vizsgálata előtt. 135 2 beteg
ben conisatiot végeztek cervicalis inthraepithelialis neoplasia (CIN) 
gyanúja miatt. 60 esetben méhszáj helyreállító műtét történt. 
EREDMÉNYEK 770 citológia-negatív esetben kóros kolposzkópos lelet 
miatt történt a szövettani vizsgálat, amely CIN-e 533 betegben (69%) 
igazolt, a többi esetben metaplasia vagy gyulladás volt a kolposzkópos 
elváltozás hátterében. 13 7 betegben a citológia kóros eredményt mu
tatott, a kolposzkópos vizsgálat azonban negatív volt. Ebben a cso
portban a szövettani vizsgálat 121 esetben (88%) CIN-t igazolt. 457 
esetben a kolposzkópos és a citológiai vizsgálat is kóros eredményt 
adott. Ebből 417 betegben (91 %) ClN-t lehetett igazolni. 
Ha az eseteket a szövettani vizsgálat felől értékeljük, azt mondhatjuk, 
hogy 1070 CIN esetből kóros kolposzkópos elváltozást 949-ben, kóros 
citológiai leletet 53 7-bcn találtunk. 416 betegben a kolposzkópia és a 
citológia i pozitív volt. A CIN 1 és 2 csoportban 66%-ában csak a 
kolposzkópos vizsgálat volt pozitív, 8%-ban csak a citológia, míg 
26%-ban mind a kettő. A CIN 3 esetek közül 10%-ban csak a kol
poszkópos lelet, 20%-ban csak a citológiai lelet, 70%-ban mind a ket
tő pozitív volt. 
A kolposzkópos vizsgálat sensitivitása (a pozitív esetek felismerési 
aránya) 85%, a citológiai vizsgálaté 48% volt. A megfelelő specifici
tási értékek (a negatív leletek aránya egészéséges (negatív) betegek 
esetében) 17% és 79%. A sensitivitás, ha a citológia és a kolposzkó
pia is pozitív, 91 %. A pozitív és negatív predictiv értékek: kolposzkó
pia 79% és 28%, citológia 89% és 43%, és mindkettőre 92% és 47%. 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a citológia-negatív, kolposzkópia
pozitív esetek 30%-a nem CIN. Hozzávetőlegesen a CIN esetek felé
ben a citológiai vizsgálat negatív eredményt mutatott. Ebben a cso
portban főleg CIN 1 és 2 esetek tartoztak, de előfordultak Cl 3 ese
tek is. Más szóval ez azt jelenti, hogy ha a szűrés csak citológiai vizsgá
lattal történt volna, a CIN nem került volna felismerésre. 

Hasonló eredményekről számoltak be a Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem I.sz. Női Klinikájáról, valamint a Pécsi és a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáiról. 

Hozzászólásában Szabó Barna dr. a Miskolci Semmelweis Kórház 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának anyagát az alábbi táblázatban 
foglalta össze. 
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Miskolci Semmelweis Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának 
kolposzkópos és/vaw citologiai atypia miatt végzett diagnosztikus 
műtétek histológiai eredményei (5 év anyaga) 

Kolposzkópio + Kolposzkópio - Kolposzkópio + Összesen 
Cilológio - Cilológio + Cilológio + 

Hisztológia neg. 32 45 15 92 
CIN 1. 6 23 16 45 
CIN II. 4 35 44 83 
CIN Ill. 4 27 44 75 
ln silu corcinomo l 11 25 37 
Mikroinvosiv 

corcinomo l 3 4 8 
lnvosiv corcinomo 3 3 15 21 
Osszesen: 51 147 163 361 

A beszámolók alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy citoló
gia-negatív CIN viszonylag gyakran fordul elő. Felmerül a kérdés, 
hogy ezek az esetek nem technikai hiba következményei-e. Jóllehet 
néhány esetben technikai hiba előfordulhat, az azonban valószínűt
lennek látszik, hogy minden esetet erre leheme visszavezetni. Ma már 
elfogadottnak látszik a citológia-negatív CIN létezése. Hogy ennek 
mi a klinikai következménye, azt csak előretekintő, évekig tartó vizs
gálattal lehetne eldönteni. Lehetséges ugyanis, hogy a citológia-nega
tív CIN-t az egy év után elvégzett citológiai szűrés már jelezné. Nem 
tudjuk, hogy ilyen esetekben mennyire változna a folyamat. Nem fel
tételezhető azonban, hogy egy év alatt, különösen CIN 1 és 2 esetén 
invazív rák alakulna ki. Nem ismerjük a citológia-negatív CIN elvál
tozások biológiai viselkedését, beleértve a daganatképződés kockáza
tát is. Az esetek egy részében a folyamat biztosan visszafejlődik. A vá
rakozás ellen szól, hogy a CIN HPV fertőzés következménye, és így 
nemi úton terjedő fertőző betegségnek tartható. Kolposzkópos vizsgá
lattal a citológia-negatív CIN esetek nagy százaléka felismerhető és 
kezelhető. Ez megerősíti azt az elfogadott hazai álláspontot, hogy a 
méhnyakrák szűrés citológiai és kolposzkópos vizsgálatot jelent. Min
den bizonnyal ez a felismerés vezette a tudományos rendezvény meg
hívott előadóját Dr. Adolf Staffl (Wisconsin University USA) pro
fesszort arra, hogy kitalálja és elterjessze a cervicographiát. A cervico
graphia egy fényképezési eljárás, amelynek segítségével a citológiai 
vizsgálattal egyidejűleg a méhnyakról egy fénykép felvételt is készíte
nek, amelyet úgy, mint a citológiát, egy központba küldenek kiérté
kelésre. Ezzel a citológiai szűrést egy „rögzített kolposzkópos" vizs
gálattal egészítik ki. A kolposzkópos szűrésnek azonban van egy nagy 
hátránya. Nevezetesen, hogy a pozitív kolposzkópos leletek egy har
mada nem CIN. Ez a szám elfogadhatatlanul magas. Ezekben az ese
tekben a műtéti eljárás (coni atio, loop excisio, stb) felesleges és nem 
indokolt. Mindez arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy a nega
tív citológiai lelettel társult pozitív kolposzkópos vizsgálati eredményt 
óvatosan ítéljük meg. Keresnünk kell azokat a kóros kolposzkópos je
leket, amelyek nagy valószínűséggel CIN-re utalnak, és próbáljuk el
különíteni azoktól, amelyek nem CIN miatt alakulnak ki. 

AZ MNOT ÖTÖDIK TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYE 
(1995. február 9., Forum Hotel; a Sandoz Pharma AG és a Forum 
Hote I támogatásval.) 

Megnyitó Prof. Dr. Gáti István a MNOT elnöke 
Moderátor: Prof. Dr. Bősze Péter 
Immunomorphologic aspects in endometrial cancer 
Prof. Dr. Gerald Gitsch Vienna University Medical School 
A rákszűrés helyzete Magyarországon Prof. Dr. Bodó Miklós 
Közgyűlés, vezette: Prof.Dr. Gáti István a MNOT elnöke 
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Gerald Gitsch professzor előadását összefoglaló dolgozat formájában a 
Nőgyógyászati Onkológia jelen számában ismertetjük. Bodó Miklós 
professzor kiemelte, hogy a rendelkezésükre álló adatok meglehető

sen hiányosak, és ezért nem is vállalkozott arra, hogy előadását közle
mény formájában rendelkezésünkre bocsássa. Az előadásból egyértel
műen kiderült, hogy a rákszűrés szervezettsége hazánkban romlott , a 
rákszűrések száma csökkent , és, hogy nagyon sok azoknak a száma, 
akiket rövid időn belül újra és újra szűrünk. A vizsgálatok elvégzésére 
megfelelő számú nőgyógyász áll rendelkezésre, a kenetek értékelésé
hez szükséges laboratóriumi felszerelés is adott, a citológus szakorvos
ok és az asszisztensek száma azonban már nem elegendő. A citológiai 
vizsgálatok területén a magánvállalkozások kezdenek megerősödni. 
Sürgős feladat, hogy minden fórumon hirdessük a rákszűrés szükséges
ségét azért, hogy minél több nő menjen szűrésre. Szóba került a család
orvosok szerepe is. A MNOT jelenlévő tagjai egyértelműen úgy fog
laltak állást, hogy a családorvosok legfontosabb feladata a szervezés és 
az ismeretek terjesztése. A családorvos egyik letéteményese annak, 
hogy a nők élvezzék a szűrő vizsgálatok előnyeit. Egyértelműen meg
fogalmazódott, hogy a nőgyógyászati rákszűrést nőgyógyászoknak kell 
végezni és nem a családorvosoknak. A rákszűrés ugyanis nem csak ke
net vételből, hanem megfelelő nőgyógyászati és kolposzkópos vizsgá
latból és az emlők vizsgálatából áll. 

KÖZGYŰLÉS A rendezvény harmadik napirendi pontja a Közgyűlés 
volt, amelyre azért került sor, mert az MNOT első 3 éves időszaka le
zárult. A Közgyűlést Prof. dr. Gáti István akadémikus vezette, és beve
zetőjében a MNOT munkásságát röviden értékelte. Szomorú köteles
ségünknek tettünk eleget, amikor a Társaság elhunyt tagjairól emlé
keztünk meg. Dr. Keller Gábor professzor munkásságát Dr. Kommer 
Károl)', Dr. Töttössy Béla főorvos munkásságát Prof. Dr. Eckhardt 
Sándor, és Dr. Pilishegyi János főorvos tevékenységét Dr. Pálffy Imre 
méltatta. A résztvevők egyperces néma felállással adóztak az elhuny
tak emlékének. 
Prof. Dr. Bősze Péter, főtitkári beszámolója után kérte és megkapta a 
Közgyűlés hozzájárulását, hogy megalapítsa az MNOT tudományos 
lapját, amelynek neve Nőgyógyászati Onkológia. A beszámolót a 
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
Ezt követően az új vezetőség megválasztására került sor, amely az ala
kuló közgyűlésen elfogadott módon zajlott le. A Jelölő Bizottság elnö
kének, Prof. Dr. Marton Istvánnak előterjesztése után a közgyűlés Prof. 
Dr. Gáti István akadémikust, az MNOT örökös tiszteletbeli elnökének 
fogadta el. Az MNOT új vezetőségét, titkos szavazással az alábbiak sze
rint választották meg: elnök Prof. Dr. Bősze Péter, főtitkár Prof. Dr. 
Gardó Sándor, vezetőségi tagok Dr. Berbik István, Prof. Dr. Bodó 
Miklós, Prof. Dr. Doszpod]ózsef, Prof. Dr. Eckhardt Sándor akadémikus, 
Dr. Hernádi Zoltán, Dr. Karácsony István (pénztáros), Prof. Dr. Kovács 
László, Dr. Krammer Károly, Prof. Dr Papp Zoltán és Dr. Ungár László 
A Közgyűlés az Alapszabályt nem módosította. Ugyanakkor felhatal
mazta az Elnökséget, hogy döntsön a Társaság bankszámlája feletti 
rendelkezésre jogosultak köréről. 

AZ MNOT HATODIK TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYE, 
AMELY A WALESI OVARIUMRÁK TUDOMÁNYOS TÁR
SASÁGGAL KÖZÖSEN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE (1995. 
április 15., Forum Hotel; az Upjohn Kft. és Forum Hotel támogatásá
val.) 

CURRENT TRENDS IN THE MANAGEMENT OF RECURRENT CERVICAL CARCINO• 

MA Megnyitó Prof. Dr. Gáti István az MNOT örökös tiszteletbeli el
nöke 
Moderátor: Dr.Ungár László 
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Társasági hírek 

Thoughts on recurrent cervical carcinoma László Ungár, M.D. 
Diagnostic difficulties in recurrent cervical carcinoma Atilla Artner, 
M.D. 
Surgical management of recurrent cervical carcinoma A/len Evans, 
M .D. Cardiff, UK. 
Combined surgical and radiation therapy (CORT) Michael Höckel, 
M.D. Mainz, Germany 
Radiation treatment and chemotherapy of recurrent cervical carcino
ma Malcolm Adams, M .D. Cardiff, UK. 
Closing remarks Péter Bősze, M.D. 

A résztvevők egy meglehetősen részletes, sokszor mélységekbe menő 
képet kaphattak a kiújult méhnyakrák kezelésének mai lehetőségei
ről. Megfogalmazódott, hogy a medence közepén elhelyezkedő, korai 
kiújult daganat az exenterációs műtétek valamelyikével 60%-os siker
rel gyógyítható. A medencei exenterációk hazai tapasztalatairól rész
letesen beszámoltunk (Ungár L, Pálfalvi L, Bősze P. A kismedencei 
exenteráció műtéttel szerzett tapasztalataink. Magy Nőorv L 1995; 
58: 45-49). Jelen beszámolóban csak aláhúzzuk, hogy a kismedencé
ben kiújult, távoli áttétet nem adó méhnyakrákok esetében vélemé
nyünk szerint medencei exenteráció sikerrel akkor végezhető, ha 1. a 
daganat viszonylag kicsi, a medence falától jól elhatárolt, vagyis az 
épben biztonsággal eltávolítható, és 2. az elsődleges daganat kezelése 
és a kiújulás között legalább 1 év telt el. Adams dr. rámutatott , hogy a 
sugárkezelés kiújult méhnyakrák esetében csekély eredménnyel j-á.r. A 
daganat elpusztítása sugárkezeléssel csak nagyon kis daganat esetében 
remélhető olyan betegekben, akik az elsődleges daganatuk kezelése 
során besugárzást nem kaptak. Az ismételt sugárkezeléstől (reirradi
ációtó\) eredmény nagyon kis daganatok esetében is legfeljebb csak 
akkor remélhető, ha több év telt el a két sugárkezelés között. Nehezíti 
a besugárzást, hogy a kiújult daganat általában összekapaszkodott , 
vagy nagyon közel van a végbélhez/húgyhólyaghoz, és így gyakori ezek
nek a szerveknek a károsodása. 
Tekintettel arra, hogy sikeres kezelés csak korai kiújult daganatok 
esetében remélhető, szakmai kötelességünk mindent elkövetni, hogy 
a kiújulást a lehető legkoraibb állapotában kórismézzük. Ennek felté
tele, hogy a betegek ellenőrzését, nyomon követését nőgyógyászati 

onkológiai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező szakorvosok vé
gezzék. 
A kiújult méhnyakrákok kezelésében forradalmi változást jelent a 
CORT műtét, amely bizonyos esetekeben a medencefallal érintkező 
kiújult daganatok esetében is eredményes lehet. Nagy öröm volt szá
munkra, hogy a CORT műtét jelenlegi helyzetéről az eljárás megte
remtője, Höckel professzor adott tájékoztatót. Előadását teljes egészé
ben összefoglaló közlemény formájában ismertetjük( ... oldal). 

AZ MNOT HETEDIK TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYE 
(1995. december 13., Forum Hotel; Schering Gyógyszer Kft. és a Fo
rum Hotel támogatásával) 

A HORMONOK SZEREPE A NŐGYÓGYÁSZATI ÉS EMLŐ DAGANATOK ELLÁ· 

TÁSÁBAN Megnyitó Prof.Dr. Gáti István a MNOT örökös tiszteletbeli 
elnöke 
Moderátor: Prof. Dr. Bősze Péter 
A petefészekrák hormonális vonatkozásai Dr. Balogh Ádám 
A méhtestrák hormonális vonatkozásai Dr. Thurzó László 
Oralis fogamzásgátlók és az emlők megbetegedései Prof. Dr. Rákóczi 
István 
Gn-RH analógok alkalmazásának lehetőségei Prof. Dr. Marton István 
A méhnyakrák és a petefészek Prof. Dr. Bősze Péter 

A női nemiszervek és az emlők daganatainak hormonális vonatkozá-
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sait régóta tanulmányozzák, ennek ellenére sok vonatkozásban még 
ma is tisztázatlanok. Ez tette szükségessé, hogy az endokrinológia terü
letén született újabb eredmények tükrében összefoglaljuk, amit ma tu
dunk a női nemiszervek és az emlők daganatainak hormonális vonat
kozásairól. A tudományos ülést ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg 
Prof. Dr. Gáti István akadémikus. Az öszefoglaló előadások anyagát 
közlemények formájában közöljük. 

AZ MNOT NYOLCADIK TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYE 
( 1996. március 22. Forum Hotel; Forum Hotel támogatásával) 

A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA GYAKORLATI KÉRDÉSEI: MŰTÉTI ELÖKÉ· 

SZÍTÉS ÉS KEMOPREVENCIO 

Megnyitó Prof. Dr. Gáti István az MNOT örökös tiszteletbeli elnöke 
Bevezető Prof. Dr. Bősze Péter 
Moderátor: Dr. Pálfalvi László 

A műtéti előkészítés aneszteziológiai szempontjai (műtét előtti vizs
gálatok, premedikació, táplálkozás, infúziók) Dr. Koronka Gabriella 
Sebészeti előkészítés (bélelőkészítés, fektetés, izolálás) Dr. Köves 
István 
A hüvely előkészítése, borotválás, katéterezés Dr. Tallián Ferenc 
Antibiotikus profilaxis Dr. Siklós Pál 
Chemoprevention Alberto Costa, M.D. (Director of the European 
School of Oncology) 
Vérátömlesztés, autotranszfúzió, trombózis profilaxis Dr. Vimláti László 
és Dr. Bodor Géza 
Drénezés, kötözés, új kötszerek Dr. Póka Róbert 
Beszélgetés a beteggel, beleegyező nyilatkozat Dr. Ungár László és 
Dr. Muszbek Katalin 

Ez a tudományos ülés egy új sorozat első rendezvénye. Ebben a soro
zatban a nőgyógyászati sebészet gyakorlati kérdéseit akarjuk részletek
be menően elemezni és gyakorlati tanácsokat adni. A műtéti előké
szítéssel kapcsolatos előadásokat összefoglaló dolgozatok formájában 
fogjuk közreadni. A kemoprevencióról Alberto Costa dr., az Európai 
Rák Iskola igazgatója beszélt. Előadásában a daganatos megbetegedé
sek kialakulásának gyógyszerekkel történő megelőzésének lehetősé
geit mutatta be. Áttekintette a múltat, a jelent és felvázolta a jövő le
hetőségeit. Előadását filozófikus gondolatok és gyakorlati tanácsok 
jellemezték. 

VEZETOSEGI ULES A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának 
Vezetősége 1995. december 13-án ülést tartott. 
Résztvevők: Prof. Dr. Bősze Péter (elnök), Dr. Berbik István, Prof. 
Dr. Bodó Miklós, Prof. Dr. Doszpod József, Dr. Hernádi Zoltán, Dr. 
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Karácsony István, Prof. Dr. Kovács László, Dr. Krammer Károly 
Kimentették magukat: Prof. Dr. Gard6 Sándor (főtitkár), Prof. Dr. 
Eckhardt Sándor akadémikus és Prof. Dr. Papp Zoltán 
NAPIRENDI PONTOK 1. A társaság új tudományos lapja, a „Nőgyógyászati 
Onkológia", 1996-ban indul. 1400 példányban kerül nyomtatásra és a 
Társaság tagjai, a Magyar Nőorvosok Lapja előfizetői, valamint a szer
kesztőség által kiválasztott kollégák az első évben térítés mentesen 
megkapják. Ára 1500 Ft, előfizetési lehetőség van. A vezetőség jóvá
hagyta az előterjesztett rovatokat és a formát, megbízta a főszerkesztőt, 

Prof. Dr. Bősze Pétert a folyóirattal kapcsolatos teendők ellátásával, 
beleértve a lap nyilvános ismertetését, a kiadó és nyomda kiválasztá
sát. A szerkesztő bizottság tagjai: az MNOT vezetősége és a főszerkesz
tő által kiválasztott kollégák. Javaslat hongzott el, hogy a „társ" szak
mák a szerkesztőségben lehetőleg legyenek képviselve. A Magyar Nő
orvosok Lapja előfizetőinek listáját Dr. Berbik István rendelkezésre 
bocsátja. Az folyóirat státuszát a következő közgyűlésen az alapsza
bályban rögzíteni kell. 
2. A vezetőség az utolsó közgyűlésen elhangzottak után úgy foglaltál
lást, hogy az MNOT tagja legyen a MOTESZ-nak. (A vezetőségi 
ülést követően a Társaság elnöke kérelmet terjesztett elő, amelyet el
küldött Prof. Dr. Ribári Ottónak, a MOTESZ elnökének. A MOTESZ 
vezetősége a kérelmet jováhagyta, és a Magyar Nőgyógyász Onkoló
gusok Társaságát tagjai közé fogadta.) 
3. A vezetőség tagjai vállalják, hogy az MNOT tevékenységének na
gyobb nyilvánosságot adnak. 
4. A vezetőség javasolta, hogy a már hagyományosnak tekinthető tu
dományos rendezvények folytatása mellett az MNOT szokványos 
kongresszust is szervezzen. 
5. A vezetőség elfogadta az elnöknek azt a javaslatát, hogy az MNOT 
fiatal kollegák részére pályázatot írjon ki: ,,Miért fontos az alapkutatás 
és a klinikum összekapcsolása a nőgyógyászati onkológiában?" (A pá
lyázónak saját kutatási eredményeket is kell ismertemie.) Díjak: 1.) 
50 OOO Ft., 2.) 25 OOO Ft., és 3.) 10 OOO Ft. A pályázatokat az MNOT 
vezetőségének tagjai bírálják el. 
6. A vezetősőg megbízta a Társaság elnökét az MNOT plakettjának 
létrehozásával. Egyben úgy döntött az elnök javaslata alapján, hogy az 
MNOT első tiszteletbeli tagja George D. Wilbanks, M.D. (John M 
Simpson Professor and Chairman, Department of Obstetrics and Gy
necology, Rush Medical Center, 600 South Paulina Street, Chicago, 
Illinois 60612 USA) lesz, aki jelenleg az Amerikai Szülész- Nőgyó
gyász Kollégium elnöke. 
7. A vezetőség megtárgyalta a tagsági díj kérdését, azt 1000 Ft-ban 
határozta meg. A tagsági díj 1996-tól esedékes, visszamenőleg nem. 
8. A vezetőség mérlegeli, hogy hivatalos állásfoglalást ad ki az emlő

rák kezelésével és a petefészekrákos betegek taxol kezelésével kapcso
latban. Javaslatot kell kidolgozni, amelyet a vezetőségnek jóvá kell 
hagyni. 
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