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Nemeskü rty István a Rotterdami Erasmus „Nyájas beszélgetések " címü munkája alapján, nyájas beszé lgetéseknek nevez te azt a 
műfajt, amelyben a beszélgetők nem egymás t meggyőzve, hanem a maguk szakisme rete szerin t, az olvasó tájékoztatására mond
ják el vé leményüke t. Ezen gondolatok alapján nevezzük ezt a rovatot „nyájas beszé lgetéseknek", hangsú lyozva, hogy a megkér
dezettek nem v itatkozna k, nem akarják meggyőzni a másikat, hanem tájékoztató cé llal kifejtik nézeteiket. 

1. HA A MÉHKAPARÉK SZÖVETTANI VIZSGÁLATA MÉHÜNYÁLKAHÁR

TYARÁKOT IGAZOLT, MILYEN TOVÁBBI VIZSGÁLATOKAT VÉGEZ? 

BERKÖ PÉTER DR. A myometrium infiltr áció mélys égének meg
ítélése céljábó l color-Dopp ler UH vizsgá latot, 1/B vagy C ese
tén CT vizsgá latot is. Műtét előtt rutin szerüen végezte tünk la
bor, belgyógyászati, mellka s Rtg. , hasi UH, cystosco pos és 

rectoscopos vizsgálatot is. 

BÓDIS JÓZSEF DR. Amenny iben a fractionált curette utáni szö
vettani vizsgá lat endome trium carcinomát igazo l, a további di
agnosztikus lépése inket az határozza meg , hogy a beavatko zást 
megelőzően mily en vizsgá latok történ tek, illetve milyen az il
lető beteg nőgyógyászati fikzikális lelete . Ha curettet megelő

zően hüvelyi és hasi UH vizsgá lat történt, akkor kismeden ce i 
CT vagy MRJ vizsgá latot végzünk a stag ing tisztázására. Rit
kán kerül sor hysteroscopia alka lmazásá ra. Ame nnyiben a 
curettet megelőzően UH vizsgálat nem volt, akkor először azt 
póto ljuk, majd a CT vagy MRJ következ ik. Tapasztalata ink 
alapján az MR! haszno sabb a kismed encei daganatok kór ismé

zésében és a staging meghatáro zásában. 

BORSOS ANTAL DR. A folyamat kiterjedésének megít élésé re hü
velyi ultrahang- vizsgá latot kérek . (Klinikánkon egyébké nt az 
abras iot megelőzően az esetek döntő többségé ben megtörténik 
a TVS, és az endome tr ium jellegéből , vastagságából következ-
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telni lehet a várható eltérésekre.) Színkódolt ultrahan gv izsgá 
lattal viszonylag pontosan megítélhető a méhfal izomzat be
szűrtségének mé lysége , a függe lékek, illetve a méhnyak érin
tettsége , mellkas Rtg vizsgá lattal a tüdő, illetve me llhárt yaáttét 
kizárása, áttekintő hasi u ltrahangvizsgá latta l ellenőrizhető a 
máj és a vesék állapota. A tünetek, a klinikai vizsgálat vagy a 
hüvelyi u ltrahangv izsgá lat alapján felmerülő hó lyag vagy vég
bél ér intettség esetén hó lyag- illetve végbéltükrözéses vizsgá 
latot javas lok. Ez utóbbi kiegészítő vizsgá latokra nagy beteg
forga lom esetén csak 1-2%-ban lehet szükség. A CT és MR 
vizsgá latok rutinszerü elvégzését magas sz intü nőgyógyászati 
ultrahan g diagnoszt ikai háttér mellett nem tarto m feltét lenü l 
szükséges nek. Diagnoszt ikai értékük vitathatatlan , költségük 
azonban a j elenlegi finanszírozá si rendszerben gazdaság talan 

müködést eredményez . 

CSAPÓ ZSOLT DR. Ha a méhűri vizsgá lat méhnyá lkahártya rákot 

igazo l, elsősorban ultrahang ( co lor-doppl er) vizsgálatot vég
zünk az infiltratio kiterje désének (stad ium) megbecs lésé re. 

* A kérdező tévesztése miatt a 8. kérdésbe méhtest rák helyett méh

nyakrák került. Ez az oka, hogy a méhtest rák sorozat ba nem illő kér

désre kaptunk vá laszt; csupán Csapó Zso lt dr. foglalkozott a kiújul t 

méhtestrákkal. 

**Papp Károly dr. egyes esetekben nemcsak a méhtestrákr ól fejtette ki 

véleményét. Tájékoz tatás céljából ezeke t a válaszoka t is közö ljük. 
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Bősze P és a résztvevők 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. Osz tályunkon a szövetta nilag igazo lt 
méhnyá lkahártyarák k iv izsgá lás i protokollja a következő, ami 
a műtét előtti stádium beosz tás t is szo lgálja: mellkas rtg, CT 
(medence i), urographi a, cystoscopia, sygmoidosco pia, hasi és 
transvag iná lis UH. 

NAGY PÉTER DR. A méhnyá lkahártyarák kórismézésé t követően 

a gyógy ítási terv felállítása szempontjából legfontosab b teendő 
a folyamat előrehaladottságának tisztázása. Itt a méhizomzat be
szűrtségének fokát, a méhnyak-, petefészek-, eset leg a környező 
szervekre (kismedence i kötőszövet, hólyag, végbél, illetve 
egyéb hasűri zs igerek) történő terjedését kell figye lembe venni. 

Korábban ebből a célból pótló lag elvégez tük a kismedence i 
ultrahang vizsgálato t, byste rographiát, illetve a méhnyak nyál
kahártya szöve ttan i kór ismézését. Hat-hét évve l ezelőtt áttér
tünk a kismedence MR vizsgá latára, amelyről 1998-ban a 
MNT 25. Nagygyű lésén Pécse tt szám oltunk be. A módszer fo
koza tos an kiszo rította az egyéb vizsgálato kat. Fő előnye, hogy 
a felsoroltakon kívül hasz nos táj ékoz tatást nyújt a kismeden
ce i, illetve paraao rticus ny irokcsomó k érintettségérő l is. 

PÁL ATTILA DR. A teendőt a beteg kora , általános állapota, a méh 
nagysága, az elváltozás kiterje dése határozza meg . Köztudott 
az endome triumrák sokszo r kapcso lódik hype 1tonia hoz , dia
beteshez. Ezirányú kontrollok, valamint a várha tó sugárkelés, 
ill. műtét biztonságos elvégzésé hez elengedhetetlen néhány ru
tin jellegű vizsgá lat (Mellkas átv., EKG, vérkép, coag ulogram, 
electrolytok, máj és vese functiot ind ikáló laborok stb.) mellett 
a beteg utánköve tésé nek fontos eleme a terápiát megelőző 

tumormarke r meghatározás. 

PAP KÁROLY DR. A több éve postmenopausá ban lévő nők és 
endometrium carcinomára magas rizikóva l rendelkezők vérzés
zavara ese tén a fract ionalt curettage hagyomá nyos sorrendjén 
osztá lyun kon vá ltoztat tunk. Osztályunk proto kollj a szerint 
ilyen esetbe n követendő sorrend: cervix curet1age (sz . e. külső 
méhszáj tág ításáva l), szondázás, méhszáj tág ítás, corpus curet
tage . Ezze l a módszerre l az endometrium carcinoma cervixbe 
terjedése egyé1telműen igazo lható, vagy elvethető, ami a műtéti 

típus megvá lasztásához elengedhe tetlenül szükséges. A műtéti , 

altatás i kivizsgá láson kívü l co lonoscop iát, kiválasztásos uro
graphiát végzünk. Cerv ixbe terje dés ese tén kismedence i MR 
vizsgála t jö n szóba, mely egyé ni meg ítélés alapján történik . 

2 . AD VAGY ELKÜLDI-E A BETEGET MÜTÉT ELŐTTI BESUGÁRZÁSRA? 

DÖNTÉSÉT MIRE ALAPOZZA? 

BERKŐ PÉTER DR. Köve tve a Szülésze ti és Nőgyógyászati Szak
mai Ko llégium állásfog lalásá t (a Protoko ll-könyvben leírtakat) 
2x5,5 gray dóz isban praeop. endocav. irradiatiot alkalmazunk. 

BÓDIS JÓZSEF DR. A rég iónkban elfogadott onko teráp iás sze m
léletnek megfelelően betege ink túlnyomó többségé nél történik 
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praeo p. irradiáció hysterographiát követően. Ennek az a szak
mai háttere, hogy a módszerrel jó eredményeke t értek el rég i
ónk onkoterápiás szakemberei (K eller G., Krommer K.). 

BORSOS ANTAL DR. A szakma fej lődése arra kötelez bennünket , 
hogy az évtizedek alatt kialaku lt gyakor latot folyamatosan új
raértékeljük . Ez alól sajá t gyakorlatunkat sem vonhatj uk k i. A 
keze lés i elvek változása a méhnyá lkahártya rák mütét előtt i be
sugárzását is érinti . Évtizedeken keresztü l sz inte minden beteg
nek adtunk műtét előtti sugárkeze lést, h iszen a nagy hírű nor
vég és ango l iskolák eredménye i alapján fontosna k ítéltük. A 
betegek többségé nél mana pság is javas lunk mütét előtti helyi 
sugárkeze lést, de az újabb eredmények ismeretébe n ez már 
nem j elent dogmatikus ragaszkodást. Döntésünke t sok szem
pont befo lyásolja . Az alape lv az, hogy a műtét előtti sugárke
zelés szükséges, mert növe li a műtéti keze lés eredményessé
gét. Műtét előtt i sugá rkeze léssel elv ileg csökke n a műtét ala tt i 
daga natszóródás esé lye. Ha a műtét előtti sugárkeze lés ered
ményeként a müté ti preparatumok többsége tumormentes len
ne, akkor ma is ragaszko dnánk ehhez az elj áráshoz. Tapaszta
latom szerint azonban csak 10%-ra tehető azo knak az esetek
nek az aránya, ahol a műtétnél már nincs élő dagana tsejt a mű
téti preparatumokban. Ilyen körü lmények közö tt, a műtét alat
ti szóródás megelőzését leginkább az ablaszt ikus mütét i tech
nika biztos ítja. A méhnyá lkahártya rákos ese tek többségében a 
fo lyamat felsz ínesen infi ltrálja a myomet riumot és csak a méh
testre lokalizá lód ik. A dagana t kite1je dése össszefüggés t mutat 
a differenciáltság i fokkal. Magasan di fferenc iált tumor ese tén 
nem feltétlenül szükséges a műtét előtt i besugárzás . Haso nló
an j árun k el, ha a beteg méhür i vérzése kifejeze tt vérszegény
sége t eredményeze tt vagy kivizsgá lása során felmerü lt a mé
hen túli terje dés gyanúja. Ilyenko r, álláspontom szerint, mie
lőbb el kell végez ni a műtétet. A méhtestrák tú lélésé t alapvető

en az határozza meg, hogy megtö rtént-e a méheltávo lítás vagy 
sem. A korán tünetet adó daganat j ó prog nóz isát a kora i stádi
umban való felismerés és kezelés biztos ítja . A méhtestrá k gyó 
gyításána k legsze rencsése bb körülménye az, hogy a többnyire 
menopauzában lévő nőknél jelentkező hüvely i vérzés által 
okozot t aggo dalom korán orvos hoz visz i a betege t. 

CSAPÓ ZSOLT DR. Klinikánkon két éve prospektív randomizált 
vizsgá lat folyik, mely szerint a betege k egyi k csoportjában 
praeo peratív irradiatio, a más ik cso portjában a diagnóz is felál 
lítása után műtéti keze lés az első lépés . 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. Osztá lyos proto kollunk nem tartal 
mazza a műtét előtti besugárzást, hiszen a már kialaku lt me
tasztáziso kat nem befolyáso lja, ugyanak kor rontja a műtéti szi
tuációt. 

NAGY PÉTER DR. Műtét előtti sugárkeze lést, mint arról a Magyar 
Nőgyógyász Onko lógus Társaság 1. Kongress zusán ugyancsak 
1998- ban állást foglaltun k, már a 80-as évek második felétől 

nem végzünk . Kivételt j elentenek a II. stád iumban lévő esetek, 
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akiket Wertheim-fé le kiterj esz tett méheltávolítás ra kész ítünk 
e lő. Ha a méhnyakra történő közve tlen ráterjedés, illetve annak 
gyanúja kisfokú, újabb an egyre gyakrabban eltekintünk az elő

zetes besugárzás tól. 

PÁL ATTILA DR. Klinikánk szoros együttműködésben van a SZTE 
Onk oterápiás Klin ikájáv al, így minden malignus nőgyógy

ásza ti beteg ese tében onkot eam véleményez i a beteget , mely
nek során a nőgyógyász, sugárteráp iás szako rvos és klinika i 
onkológ us határozza meg a szükséges terápiás tervet, bevonva 
a döntésbe szükség esetén az anaesztez iológust is. 

PAP KÁROLY DR. Az endomet rium carcinoma esetén rutinszerű

en mütéti besugá rzás t nem alkalmazunk. II. stadiumban a 
cerv ix érintettsége eseté n a praeoperativ besugárzást előnyös

nek tartjuk azok ban az esetekben, ha a beteg életkora, általános 
állapota a Wertheim műtét elvégzésé t nem tesz i lehetővé. 

3 . ELVÉGZI- E A MŰTÉTET VAGY ONKOLÓGIAI KÖZPONTBA UTAU A 

A BETEGET? HA MŰTÉTET VÉGEZ, AZ MIBŐL ÁLL? KÉREM, HOGY KÜ

LÖN TÉRJEN KI A NYIROKCSOMÓ-ELTÁVOLÍTÁS KÉRDÉSÉRE, ÉS 

RÉSZLETEZZE A MŰTÉT MENETÉT (STÁDIUM-MEGÁLLAPÍTÁS). 

BERKŐ PÉTER DR. Borsod-A.-Z. Megyébe n a megyei szülész
nőgyógyász szakfőorvos ajánlása nyomás szü letett megyei 
tisztifőorvosi rendelkezés szabályozza a szülésze ti és nő

gyógyásza ti progressz ív betege llátás rendjét. 1/B és C valamint 
11. stádiu mú endometrium carcinoma ese tén praeop. irradiatio 
után Werheim-hysterectomiát végzü nk + kétoldali adnexec
tomiát és reg ionális lymphadenectomiát is. Ilyen műtét végzé 
sét a megye i tiszti főorvosi rendelkezés csak a megye i prog
ressz ív ellátás központj ában a Megye i Kórházban tartja elfo
gadhatónak. Olya n kórháza kban, ahol az éves ese tszám kics i, 
nem helyeselhető a radikális onkog inekológ iai műtétek vá lla
lása. Ovar ium és endometrium ca . műtétek első lépéseként kis
medencei mosófo lyadékból cytológ iai vizsgá latot végeztetü nk 
a stádium pontosabb meghatározás és a terápia megte rvezése 
érdekébe n. Általában Piver 3. műtéteket végzü nk. Ha az arte
ria iliaca communis b lockban a fagyasz tásos histológia i vizs
gá lat metas tas ist igazo l, szükség eseté n intraoperatív urológusi 
segí tsége t is kérve, elvégezz ük a mesenterica interior alatt i 
paraao rticus nyirokcsomó k eltávolításá t is. 

BÓDIS JÓZSEF DR. A műtétet elvégezzü k betege inknél, melynek 
során - ha a kórfo lyamat csak a nyálkahártyá ra loka lizálódik -
először a peritoneális váladékból mintát veszünk cytológiai 
vizsgá latra, maj d hasi méheltávo lítás! végzü nk az adnex
umokka l együtt , para iliaca lis nyirokcsomó mintavé tellel. Ha a 
folyama t betör a myomet riumb a, a hysterectom iát kismedence i 
lymphadenectomiáva l egész ítjük ki. 

BORSOS ANTAL DR. Onko lóg iai központként betege inket nem 
küldjük műtétre más központba. A méhnyá lkahártya rák miatt 
végze tt mütét során extrafasc ia lis hysterectomiát végzünk sze-
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lektív kismedencei lymphad enectomiáva l. Korábban rutinsze
rűen elvégez tük a cerv ix műtét e lőtti beva ITásá t. Később a 
cerv ix obl iterációj ára műanyag tiplit alka lmazt unk. Nincs cél
zott vizsgá lati adat aITa nézve, hogy az em lített eljárások a tú l
élési eredményeket me1myire j avították. A hasü rege t többnyire 
alsó középvonali metszésből nyitju k meg, de kövé r betegné l 
alkalmazzuk a harántmetszésből történő behato lás t. Még a 
hasűri szervek szisztema tikus áttekintésé t és áttap intását meg
előzően fiziológiás sóo ldattal peritoneá lis mosófo lyadékot ve
szünk citológ iai vizsgá latra. A méh és függe léke inek eltávo lí
tása során különös gondo t fordítunk arra, hogy a méhtestet 
közve tlenül ne érje kü lső nyomás vagy trau ma. Az eltávo lított 
méhet felvágva makroszkóp os vizsgá lattal becsülj ük meg a 
méhizomz at daganatos beszűrtségének mélységé t. Az extrafas 
cial is technika és a szele ktív lymphadenecto mia diagnosztikus 
és terápiás cé lokat is szolgá l. Magasa n differenciált folyama
tokban 4% alatt ta lálunk szöve ttanilag igazo lt kismede ncei 
ny irokcsomóátté tet , így a lymphadenectomiát nem tartom el
engedhetetlennek. Differenciálatlan tumor, illetve a méhizom
zat mé ly beszűrtsége esetén fontosnak tartom a kismede ncei 
lymphadenec tomiát. Azt gondolom, hogy a többnyire idős, 

magas-vérnyomás betegségbe n valamint zs ír- és cukoranyag 
cse re-zava rban szenvedő betegek esetében a paraao rtikus nyi
rokcsomó eltávo lítása feles legese n nyújtja meg a kockázatok
tól nem mentes műtét és altatás időtartamát. 

CSAPÓ ZSOLT DR. Onkológ iai centrum lévén, a műtéteket mi 

végezz ük az ablastic itas elvének messzemenő figye lembevéte 
lével. Ha a vizsgá latok II. stádiumr a utalnak, Wertheim műtét 

történik . 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. A beteg, ha azt a,mak állapota enged i, 
m indig műtétre kerül. A műtét hasűri mosófolya dék vételéve l 
és az egész has, máj, rekesz áttapintásáva l kezdődik . Gyanús 
nyirokcsomó kat eltávo lítjuk. Ha nincs gyanús nyirokcso mó, 
akko r is minden ese tben elvégezzü k az iliacá lis rég ió lym
phadenectomiáj át és a kétoldali adnexectomiát. Amennyiben a 
fractionált abras io szöve ttana cerv ikális ráterjedést igazo l, 
Wertheim mütét végzése indokolt (ha a feltételek és a stádium 
enge di). Cervikál is ráterje dés hiányában egyszerü méheltávolí
tást végzünk . Paraa ortikus nyirokcsomó eltávo lítást nem vég
zünk. 

NAGY PÉTER DR. A műtéteket valamennyi ese tben osztá lyunkon 
végezz ük . A beava tkozások megtervezésé ben és kivitelezés
ébe n a műtéti gyakorlatunkat a kiterjesz tés fokát i lletően egy
re j obban kiszé lesítettük. A l.l. stádiumban a vá lasztott műtéti 

mego ldás a Wertheim szerinti kiterjesz tett méheltávolítás. 
Ugya nezt végezzü k a Ili/a stádiumb an is. Ennél előrehaladot

tabb esetekben el sődlegesen műtétet nem tervezünk, azon ban 
előfordu lhat, hogy a részle tes kivizsgá lás ellenére mene t köz
ben derül fény a csep leszre vagy a bé ltraktusra történő ráte,j e
désre. Ilyenkor természe tesen törekszünk a daga natszöve t le

hetséges telj es eltávo lítására . 
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Bősze P és a résztvevők 

Az 1. stádiumban az egyszerű méh- és függe lékeltávo lítás mel
lett a kismedence i, illetve a paraao rticus nyirokcso mók eltávo
lítását a méhfal beszűrtségének fokától, va lam int a szöve ti dit~ 
fere nc iá ltságtó l, illetve annak típusátó l tesszük függővé. 

Amennyi ben a beszűrtség mértéke meghaladja a méhtes t falá
nak 50 %-át, minden ese tben törekszünk a környé ki nyirokcso
mók e ltávo lítására. Rosszu l d ifferenc iált mé lmyak- nyálkahár
tya rákba n, vagy az ún. kü lönlegese n fokozott rizikójú típusok

ban (adenosquamosus-, világos sejtes- , illetve seropapillaris 
carcinomában) függetlenül a stád ium fokától ugyancsak a ki
terjesztett műtéti gyako rlatot vá lasz tj uk. Ma már 1/b stád iurn
ná l is csak akkor tekintünk el a nyirokcsomó eltávo lításátó l, ha 
a szövet i kép teljese n j ól di fferenciált fo lyamato t igazo l. Ter
mészetesen a végső döntés szempo ntjábó l alapvetően megha
tározó nak a ny irokcsomók érintettségé t tartj uk. 

PÁL ATTILA DR. A műtétet klin ikánkon végezz ük, nyi rokcso mó
eltávo lítást rutinszerűen nem végzünk A műtét abdom inális 
hysterectom iabó l, adnexec tomiaból ál l. 

PAP KÁROLY DR. Osz tályunkon éve nte közel fé lszáz kiterjesz
tett oncolog iai műtét történ ik. Felvevő terü letünk 600 000 fő
bő l adód ik, így o rszágos szempontból is előnyös szemé lyi és 
kifejezette n korszerű tárgyi feltéte leink miatt ezen műtétek 

osztályunk on törté 1mek . 

Endome trium carc inomával operált betege ink 7 éves anyagá t 
áttek intve előnyösnek íté ljük az 1./C, (azaz a myometrium 50 
%-át elérő, illetve azt megha ladó infiltráló carc inoma) kisme
denc iei lympha denec tom ia végzését; nyirokcsomó eltávo lítás 
mindkét olda li arteria iliaca commu nis, arteria-vena iliaca 
externa és intema rég iójábó l. 

A II. stadium ú endome trium carc inoma eseté n, amennyiben a 
beteg általános állapota ezt lehetővé tesz i, lehetőleg Wertheim 
műtétet végzün k, a fen t em lített ny irokcsomók eltávo lításáva l. 
A fent i gyakor lat végzését azé11 vezettük be, mert tapasz talata
ink szer int a nyirokcsomók.ró ! macroscoposan eldön teni a tu
moros infi ltra ltságo t nem lehet. Gyakra n a tapintható nyirok
csomó csak gyulladásos elváltozás t mutatott és „no rmális" ta
pintatú nyirokcsomó gyakran carcinomás sejteket tartalmazott. 

** Ova rium carcinománál ny irokcsomó eltávolítást rut inban 
nem végzünk, cerv ix carcinoma eseté n ez a Wert heim műtét ki
egészítője. 

4. AD VAGY ELKÜLDI A BETEGET MŰTÉT UTÁNI BESUGÁRZÁSRA (MIN

DEN ESETBEN, EGYEDILEG MÉRLEGELVE STB.)? KÉREM, ADJA MEG IN

DOKAIT: 1. HA MINDEN ESETBEN, Ml A MAGYARÁZAT?, 2. HA EGYE

DILEG MÉRLEGELVE, MILYEN SZEMPONTOK ALAPJÁN?, 3 . KÉREM KÜ

LÖN TÉRJEN KI A NYIROKCSOMÓ-ELTÁVOLÍTÁS UTÁN KIEGÉSZÍTŐ 

SUGÁRKEZELÉS SZEMPONTJAIRA A SAJÁT GYAKORLATÁBAN. 

BERKÖ PÉTER DR. Nega tív szövettan i eredmény esetén postoper
atív sugár kezelést nem végzünk. VA stadium eseté n csak csonk-
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biztos ító endocav. 2x5,5 gray irrad iatio történik. 1/B és C, vala
mint II. stadiumok esetén kombinált postop. sugárkeze lést vég
zünk . Ha a Wertheim-hysterectomiák során végze tt lymphade
nectom iát követően az eltávol ított nyirokcsomóba n metas tas ist 
igazolnak, vagy ha a mosófo lyadék tumo rcyto lógia i lelete pozi
tív, akkor a beteg postopera tív radio-kemo terápiába n részesül. 

BÓDIS JÓZSEF DR. Minden olyan esetben, amiko r a műtéti pre
parátum ban residuális tumor van, illetve, ha az eltávo lított nyi

rokcsomók ban tumo r poz itiv itás t ész lelünk , postopera tív 
irrad iáció történik. 

BORSOS ANTAL DR. A műtét után i adjuváns sugárkeze lés indi
kác iója a műtéti preparátum ban talált tumor. A sugá rkeze lés 
technikáj ának , dóz isának és szekvenc iájának eldön tését a su
gárterápiás szakembe rekre bízzu k. Az általuk képv iselt tradíci
ókban megb ízunk. A méhtestre lokalizál t tumorok esetén leg
fontosa bbnak a cso nkbiztosító üreg i sugá rkeze lést tartjuk . A 
k iiki\ mP7A kh é\l vP~7P tt ~"~~rkPzelést négy körü lmény va la
me lyikének je lenlétébe n tartjuk elengedhetet lennek: ha a lym
phade nectom ia anyaga iban áttétet igazo lt a szövettan; ha a 

méhnyak alapá llománya érintett; ha áttét igazo lható a méhfüg
ge lékekben, vagy am ikor a méhizomz at daganatos beszűrődé
se megközel íti a méh külső falát. Ezek a körülmények leg in
kább di fferenc iálat lan tumorok ese tébe n fordu lnak elő, ezért az 
ind ikációt foga lmazhatnánk úgy is, hogy a tumor d ifferenciá
latlan vo lta és a méhen kívü li terjedés kockázata szükségessé 
tesz i a kismede nce kü lső mezőkből tö11énő besugá rzását. 

CSAPÓ ZSOLT DR. Az irradiatio a sebész i-pa tológiai stádiumba 
soro lástól függően történi k. Grade 1. diffe rentiáltságú, 1/ A stá
diumban lévő daganat esetén a betegek irradi at ios keze lésben 
nem részesü lnek. 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. A beteg nem minden esetben részesü l 
postopera tív besugárzásba n. A műtéti készítmé nyek átv izsgá 
lása után , ame nnyiben l/A stád iumró l van szó, nem kap a be
teg post op. besugá rzást. 1/B stádium esetében, amennyi ben a 
Gr 1, 11 csak csonk.biztosí tó sugárkeze lést adunk , ha a Gr lll , 
meggondola ndó a teljes post op. irrad iatio. Egyéb esetekben 
mindig teljes pos t. op . irrad iat io tö11énik. 

NAGY PÉTER DR. A műtét utáni sugárkeze lésre csak nem minden 
ese tben sor kerül. Ettől csak akkor tek intünk el, ha a műtét i 

preparátum dagana tmentes . Ilyenkor feltehetőleg arró l van szó, 
hogy a kórisméző méhka parás olyan „töké letesre" sikerü l (Ila 
stádium), hogy ott legfelje bb túltengő méhnyá lkahártya részek 
maradnak vissza. Ez viszonylag ritka j elenség, így az elmúlt 
évben pé ldául az újonnan fe lfedezett 34 megbetegedésből csu
pán 2 esetben fordu lt elő. Minden egyéb esetben la, l b. stád i
umok ban HDR -A L kezelés történik üregi 2x 6,5 Gy dózisban. 
Ugyanezt a gyakorlatot folytatjuk 1./c stád ium esete iben, azon
ban itt, valamint minden o lyan esetbe n, ahol szöve ttanilag a 
nyirokcsomó érintettség igazo lód ik, a fenti keze lést kiegész ít
j ük kü lső besugárzássa l is: 2Gy-s adagokban 50 Gy összdózis-
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A méhtestrák időszerií kérdései 

ban a Szombathelyi Markusovszky Kórhá z Onkorad iológiai portná l csak vá logatotl esete kben, többnyire ultimum refugi-
Osztályáva l egyeztetett séma alapján. umként kerül sor. 

PÁL ATTILA DR. A pos toperat ív sugárkezelés t az onkoteammal PAP KÁROLY DR. Kemotherapi i.s keze lést Kórházunk Oncora-
közösen a mütét alkalmá val kapott szöve ttan ismeretében dönt- dio lóg iai Osztá lyán végez ték eddig. A keze léseket osztá lyunk 

j ük el. Ennek során a szakmai ;iján lásoknak megfelelően törté- 2003-tól vette át, így tapaszta latokr ó l még - az idő röv idsége 

nik a szükséges postoperat ív terápia meghatározás a. miatt - beszámo lni nem tudok. 

PAP KÁROLY DR. Endometrium carcinoma eseté n G 2-G 3 dif- 6. VAN-E OLYAN ESET, AMIKOR HljVELYI MÉHELTÁVOLÍTÁST ALKAL-

ferenciáltságú eset ben I8 stad i11m fölött postope rat iv üreg i su- MAZ , ESETLEG LAPAROSZKÓPIÁV .11.L KIEG ÉSZÍTVE? 

gárke zelés t alka lmaz unk . Érinvas io, nyirokérbetörés és nyirok-
csomó érintettség esetén kü lsi\ besugár zás is szóbajön, hor- BERKŐ PÉTER DR. Méhtestráko " betegekné l laparoskóppal asz-
month erapiáva l kiegész ítve. sz isztá lt vaginali s hys terectom iát nem végzü nk. 

5. VÉLEMÉNYE SZERINT VAN-E HELYE A GYÓGYSZERES KEZELÉSNEK BÓDIS JÓZSEF DR. Vaginá lis hysterectom iát mindössze két ese t-
(KEMOTERÁPIA) A MŰTHETŐ BETI GEK ESETEIBEN. ben végez tünk az utóbb hat év Jen. M indk ét esetben az uterus 

totalis pro lapsusa társult az edc metrium carcino mához. 

BERKŐ PÉTER DR. A fenti vá laszo kban erre már kitén em. Az ott 

nem soro lt esetek ben neoadju 11ans v. rutin adjuváns kezelés

ként kemoterápiát nem alkahm z unk. 

BÓDIS JÓZ SEF DR. A kemoteráp ia nem szere pel az endom etri
um carc inom ás betegei nk kezelési elvei és gya korlata között. 

BORSOS ANTAL DR. Müthető betegek esetébe n nincs tapaszta la
tunk a neo adjuváns kemoteráp iával. A méhnyakrák kezelésé

ben bevál t újabb keze lés i elvek ismeretében - amelyet mi is al
ka lmazunk - nem tartom kizánnak, hogy a kemora dioteráp ia a 

müthető méhnyá lkahártya rák kezelésében is tén hód ít. 

CSAPÓ ZSOLT DR. Amen nyiben a beteg egészsége megengedi , a 
méhtestrák esete iben a mütétes kezelés az elsőd leges. 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. Ho rmonális keze lésnek igen, alternatív 

megoldásként a kemo terápiának is. 

NAGY PÉTER DR. Véleményem sze rint müthető és ezt követően 

besugárzásban részes ült betegnél van létjogosu ltsága a kemo
teráp iának , elsősorban azokban az esetekben, ahol a tumor el

távolítása nem vo lt tök életes. Gyakor lanmkban ez ugya ncsak 
ritkán fordu lt elő, az elmúl t évben mindössze 2 betegnél. A ke

moterápi a létjogos ultságát inkább a kiúju lt esetek ben látom. 

Ezek felisme résébe n a képal kotó eljárások mellett néha segí t

sége t nyújthatnak a daganatjelzők, mint például a CA 125_ Ennek 
érzékenysége viszon t közismenen elmara d a petefészekrákok

ná l tapaszta ltaktól. 

A hormon - antihormonkeze lés témaköre külön fejezetet érde

mel. Ennek alapfeltétele a szövet i receptormegha táro zás. Lét

jo gosu ltságá ról j elenleg a világ irodalm i adato k is meglehető
sen szerteág azóak. 

PÁL ATTILA DR. Müthető beteg esetében a rutinszerű citotsza

tikus kezelés t nem végez zük . Chemot erápiára ezen betegcso -
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BORSOS ANTAL DR. Előfordul, de csak véletlenszerűen. Szinte 

kizáró lag olyan esetekben fordul elő, amikor az összetett méh

nyálkahártya -tú ltengés miatt végzett hüve ly i méhe ltávolítás 

anyagaiban rákos elfaju lást ig120 I a szövet tan . Biztos műtét 
előtti szövetta ni diagnóz is eseti,n nem j avas lok hüvely i méhel

távo lítás! sem laparoszkópiával kiegész ítve, sem pedig lapa

roszkópia nélkül. Fiatal, átlagos testalkatú beteg esetében lehet, 

hogy a lapa roszkópos lymph adenectomia j árható út, ám a méh

test atraumatikus eltávo lítása hüvelyi úton nem garantá lható. 

CSAPÓ ZSOLT DR. A betegekné l has i méheltávo lítás! végz ünk. 

Előfordu lhat ritka esetek ben, amikor a beteg klinikai állapota 

gyors mütétet indokol, s a hüvelyi méhe ltávo lítás feltételei ked

vezőek, és az ultrahan g - (co lor-doppl er) vizsgá lat nem uta l 

myometr ium invázióra , a hüvely i méheltávo lítás is szóbajön , 
de ez csa k nagyfokú desce nsus vagy prola psus esetén. Lapa

roscopos kiegés zítést nem tarnm k indokoltn ak. 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. Semmilye n rák esetében nem végzü nk 

hüvelyi méheltávo lítást, sem laparos zkópos nyirokcsomó e ltá
vo lítást. 

NAGY PÉTER DR. Esetenként előfordult, hogy a hüvely i méhel
távolítást vá lasztottam , azon ban csa k azokban az ese tekben, 

amikor a méhizomzat beszürtsége kisfokú vo lt, és a ny irokcso

mók érintet lenek voltak. Az egyén i mérlege lésné l a dönté sben 

olyan tényezők is szerepe t ját szhatna k, mint nagyfo kú elhízás , 

illetve be lgyógyásza ti (card iológ ia i) társind ikációk. Nem elég 
hangsúlyozn i, hogy ebben a döntésben a megbíz ható kórismé

ző képalkotó háttér a műtét fajtájának megvá lasz tásába n még 

az edd ig tagla ltaknál is nagyobb jelentőségü. 

PÁL ATTILA DR. Ezen betegcsoportnál , még laparoscopiával ki

egészítve sem ideá lis a műtétet vag inális úton vége zni. (Több 
nyire idős, hypertonias, corpul ens , e l őzetesen esetleg sugár ke

zelt betegek!) 

/3 



Bősze P és a résztvevők 

** PAP KÁROLY DR. Cervix car c inoma l.A 1, és endom etrium 

ca rc inoma I.A I B eseté n jó hü ve lyv iszo nyoka t figye lembe vé

ve, ame nu yiben az uterus és pe tefésze k egyben eltávolítható , 

úgy a hüv e ly i méhe ltávo lítá s lehetősége ado tt. 

7 . VÉGEZNE-E SEJTCSÖKKENTŐ MŰTÉTET ELŐREHALADOTT ESE

TEKBEN? 

BERKŐ PÉTER DR. A sejtcsökkentő műtétet előrehaladott esetek 

ben indoko ltnak tartjuk , el is végezz ük , ezze l ja v ítva az adju

váns keze lés remé lt hatékony ságát . 

BÓDIS JÓZSEF DR. Előreha ladott ese tek ben vé leményem sze rint 

meg ke ll pr óbálni a sejtcsökkentő műtéti m ego ldáso kat. 

BORSOS ANTAL DR. Ige n, mert az előreha ladott méhnyá lkahárt

ya rákos esetek klin ika i vise lkedése a petefésze krákos eseteké 

hez ha sonló. Sőt, va lój ában a ritk án előforduló el őrehaladott 

ese tek je lentős része asc itesssze l tá rsulva petefésze krákké nt 

kerül műtétre és a szöve ttani v izsgá lat derít fényt a méhn yá lka

hártya eredetre . Az adjuván s kemoterápia hat ékon yságát vár

hatóan j av ítj a a rez idu ális tumortömeg lehetőség sze rinti mini

mumra csökkentése. 

CSAPÓ ZSOLT DR. Ne m . 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. Előrehaladottabb ese tekben sem látom sok 

érte lm ét a sejtcsökkentő műtétnek end ometrium rák ese teiben. 

NAGY PÉTER DR. Előre terveze tt sejtcsökkentő műtétet biztosan 

egy esetbe n végezte m, egy carc inosarco mában. 

PÁL ATTILA DR. Még pa lliatív célbó l sem. Ilye nko r a komplet t 

in-adiatio célszerűbbnek látsz ik.. 

** PAP KÁROLY DR. Ovarium carcinoma ese tében a lapa rotomi a 

e lvégzése indokolt még előrehaladott ese tben is, mi ve l a műté

ti sz ituác ió határo zza meg a tum or redu ctio , illetve a te ljes 

tumo rel távo lítás lehetőségét. Ovarium carc inoma ese tén a cse

plesz m inél te ljeseb b e ltávo lítá sára törek szünk.. 

8. Ml A VÉLEMÉNYE A KIÚJULT MÉHNYAKRÁK SEBÉSZI KEZELÉSÉ

RŐL? 

BERKŐ PÉTER DR. Rec idív cerv ix ca . sebésze ti keze lése osztá

lyunkon nem rutinszerű, de ha a v izsgálati leletek azt va lósz í

nűsítik, hogy a rec idív tumor műtéti úton e ltávo lítható, ak kor 

e lvégezz ük a műtétet. A lternatí v ke ze léské nt ( 1. vagy 2. vona l

be li) kemo terápi a jö het szóba. 

BÓDIS JÓZSEF DR. A kiújult méhnyakrák keze lésé ben , ameny

nyiben az nem hala dj a meg az opera bilitá s határá t, a sebész i 

kezelés t tartom előnyösebbnek az in-adiá cióva l, vagy a kemo 

rad ioteráp iáva l sze mb en. 
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BORSOS ANTAL DR. A kiúju lt méhnyakrák miatt kuratív cé lú 

műtéten átesett betegek tú lélés i ere dm ényei ro ssz ak. Vél emé

nye m szerint ezek nek a műtéteknek csak akko r van létjo gos ult

sága, ha a bet eg sze nvedése it eny hítik. A pallia tív célú műté

tekre szük ség lehe t. Vize let- vagy szé klet -dev iác ió seg ítségé

ve l eset leg az életminőség javítható és a nem sebészet i kezelé

si modalitások a lka lmazási köre is bővíthető. 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. A kiújult méhn yakrá k sebé sz i keze lése 

egy hero iku s, nagy kock áza tta l jár ó beav atkozás, am i műtét 

után i szo ros go ndo zást és psyc hes veze tést is igényel. M ive l a 

beavatko zás kuratí v jell eggel törté ni k, és az egyes köz lemé 

nye k nagyon jó eredményekről szá molnak be, jo gos nak és egy

ben kí vánatosnak is tartom e műtét e lvég zésé t annak , aki az 

előbb említe tt kocká zatot és mell ékhatások at válla lj a. Eze kn ek 

a bet egeknek a túlél és re csak ez az egy reá lis esé lyük van, 

egyéb lehetőség, amit a sugár vagy kemotherápia ad , nem reá

lisak. 

NAGY PÉTER DR. Kiújult méhnyakrákban he lye lehet a sebész i 

keze lésnek. Erre vis zont kizárólagosan a kü lönlegese n fe lké 

szü lt, nagy gy akorlattal rendelkező intézetek vá lla lko zhatn ak. 

PÁL ATTILA DR. Ame nn yiben a beteg kora i méhnyakrák miatt 

co nisat ión esett át, és ennek kiúju lá sáról van szó, a stá d iumtó l 

függően szóba j ön to vább i műtéti mego ldás. Am ennyib en 

csonkrecidiváról van szó, úgy továb bi műtéti megoldás nem 

jön szóba . A bete g á lta lános állapotá t is figyelemb e vév e kom

binált chemo -irradi at io ilyen ese tekb en is szóba j ön , va lamint 

exe nterác ió is, de ilye n je llegű műtétet nem végz ünk. Am eny 

ny iben ilyen beava tkozás szó ba jön és szakma ilag is ind oko lt

nak lát sz ik, akk or a beteget más intéze tbe irányítjuk . 

PAP KÁROLY DR. A méhnyakrák kiúju lás vá logatott ese te iben 

van sze repe az exe ntera tionak. Méhny akr ák ese tében tum or 

reductiot nem végz ünk. 

KIÚJULT MÉHTESTRÁK 

CSAPÓ ZSOLT DR. Kiúj ult méhtestrá k eseté ben a rec idíva anató

m ia i j ellemzői határozzák meg teendőinket. Se bésze tileg e ltá

vo líth ató tu mo r ese tében a műtéti mego ldás t vá lasztju k, egyé b 

ese tekben che moterápi a, ill. recep tor j elenléte eseté n hormo ná

lis terápia jön szó ba. 

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS 

BERKŐ PÉTER DR. A Bor sod-Abaúj-Zemplén Megye i Kórház és 

Egye temi Oktató Kó rház Szü lésze ti és Nőgyógyászati O sztá

lyáról. B.-A.-Z. megyé ben az on kog inekológia i betegek egysé

ges e llátá sát közöse n kész ített nőgyógyász és onkoló gus sza k

főorvos i ajá nlás megyei onk og ineko lógusai kon z ílium és te l

jeskörű adatszo lgá ltatás seg íti. Mind en e lláto tt betege t ¼, majd 

½ éve nk ént kontrollá lunk és 5 éve n át köve tünk. 
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BEZA RAS A meghívó köszöne tét fejezi ki mindazoknak, ak ik 
elfogadták a meghívást, és megosz tották velünk gondolataikat. 
Meggyőződése, hogy a nyáj as beszé lgetés mindanny iunk épü
lésé re szolgá l. A következtetések levonását az o lvasóra bízza . 

A beszé lgetés során most is hazá nk szakma i tekintélyei közül 
néhánytól kérünk választ abba n a remé nyben, hogy talán or
szágos szinte n köze líteni tudj uk a keze lési elveke t. Ezért is na
gyo n sajnálatos, hogy a megkérdezettek fele nem tudott időt 

szak ítani válasza dásra , és nem oszto tta meg velünk tudását és 
több évtizedes tapasz talatát a szak ma előrevitele, az orvosok 

A méhtestrák időszerű kérdései 

országos szintű képzése és mindenek előtt a betegek j obb gyó

gyítása érdekébe n. 

A „Nyáj as beszélge tések" természetéből adódóan teljes terje 
delemben közö ljük a vá laszokat a legkisebb változtatás nélkül, 
és anélkül, hogy vé leményt fűznénk hozzá. Ez a magya ráza ta 
annak, hogy az írásmód nem egyfo rma, és, hogy eltekintettünk 
a folyó iratnak attól az alapvető célkitűzésétől , hogy magya r ki
fejezése ket használjunk. A válaszok ból mos t is kiderül, hogy 
menny ire nem egységes a szemlélet, és, hogy a magyar orvosi 
nye lv területén még nem nagyon léptün k előre. Csa k reméln i 
lehet, hogy előbb-utóbb azonban lesz változás . 

Ovariumcarcinoma 
(metasztázisos) és kissejtes 
tüdöcarcinoma kezelésére, 
az elözetes kemoterápiák 

sikertelensége esetén 
• 4 mg por infúzióhoz 

HYCAMTIÍi? 

Nap nap után. 
GlaxoSm,thKline 0nkolög1a 
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(topotecan HCI) 
Időben gondoljon ra . 

• laxoSmit hKline 

Teljeskörü információval kész- 1124 Budapest. Csörsz utca 43. 

séggel állunk rendelkezésre: Telefon: (06 1) 2255 300. Fa.: (06 1) 2255 302 
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