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TÁRSASÁGI HÍREK

Beszámoló a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága  
VII. kongresszusáról 
2009. november 6–7., Hotel Bara, Budapest

 

A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága 2009. no
vember 6–7.én rendezte meg VII. kongresszusát Budapesten. 
A fôszervezô a társaság elnöke, Dr. Pálfalvi László volt. A be
számoló elsô szava az elismerésé: rendkívül rangos rendezvény 
volt, nagyszerû tudományos elôadásokkal, vitákkal.

NOVEMBER 6. PÉNTEK

13.00–13.10  Megnyitó és köszöntő
 Dr. Pálfalvi László, az MNOT elnöke
13.10–14.00 Az MNOT új tiszteletbeli tagja, díszelőadások
 Elnök: Prof. dr. Bősze Péter és Dr. Pálfalvi László
 Honorary lecture:
  The role and history of the European 

Journal of Gynaecological Oncology 
 Maria Marchetti, MD.
 Invited speaker:
  Novel approaches and practical hints in radiation 

therapy of gynecologic malignancies
 Ben J. Smit, MD.
 Támogatott előadás:
 Újdonságok a HPV elleni küzdelemben
 Dr. Koiss Róbert

14.20–14.40 Kávészünet

14.40–16.00 Várandósság és rosszindulatú daganatok
 Elnökség:  Dr. Siklós Pál, Prof. dr. Hernádi Zoltán, 

Dr. Ungár László
14.45–15.00  Várandósok rosszindulatú nőgyógyászati 

daganatainak műtéti kezelése
 Dr. Siklós Pál
15.00–15.15  Várandósok rosszindulatú nőgyógyászati 

daganatainak kemoterápiája
 Dr. Bánhidi Ferenc
15.15–15.30  A várandósok daganatos betegségeinek 

hatása az újszülöttekre
 Dr. Horváth Zsolt
15.30–15.45  Rosszindulatú daganatos betegek 

fogamzásának meggondolásai
 Prof. dr. Bősze Péter
15.45–16.00 Megbeszélés

16.00–16.20 Kávészünet

16.20–17.40  Az egynapossebészet helye a 
nőgyógyászati onkológiában

 Elnökség:  Prof. dr. Bódis József, Dr. Kneffel Pál, 
Dr. Kis Csitári István

16.25–16.40  Az egynapos kórismézési beavatkozások 
helye a nőgyógyászati onkológiában

 Prof. dr. Göcze Péter
16.40–16.55 Endoszkópia a nőgyógyászati onkológiában
 Prof. dr. Bódis József
16.55–17.10  Az őrszem nyirokcsomó eltávolításának helye a nő-

gyógyászati onkológiában
 Dr. Adorján Gusztáv
17.10–17.25  Egynapossebészet Magyarországon 

– előnyök és buktatók
 Dr. Göböl Zsolt
20.00– Gálavacsora

A társaság, hagyományait foly
tatva új tiszteletbeli tagot vá
lasztott Maria Marchetti pro
fesszor asszony személyében. 
Maria Marchetti Antonio Onnis 
professzor felesége és munka
társa. Je len tôs része volt az Eu
rópai Nô gyó gyá sza ti Onkológi
ai Társaság megalapításában és 
további munkájában, valamint 
az European Journal of GynG
aecological Oncology (EJGO) 
létrehozásában. Ez a társaság és 
ez a folyóirat teremtette meg a 

nô gyó gyá sza ti onkológia alapjait Európában. Ezek indították 
el földrészünkön a nô gyó gyá szati onkológia önálló szakmává 
válását, és ezzel a nôi nemi szervi daganatos betegek ellátá
sának új távlatait. Maria Marchetti a páduai egyetem (Faculty 
of Medicine and Surgery, University of Padua) szülésznô gyó
gyász professzora, és már évek óta az European Journal of 
Gynaecological Oncology ve ze tô fô szer kesz tô je. Nevéhez több 
mint száz tudományos közlemény fû zô dik, számos tudomá
nyos társaság tiszteletbeli tagja, nemzetközi tudományos ren
dezvények rendszeres szer ve zô je és elô adó ja. Felkérésünkre az 

Maria Marchetti professzor 
asszony
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European Journal of Gynaecological Oncology címû, hozzá és 
férjéhez kö tô dô folyóirat harmincéves tör té ne té rôl tartott elô
adást. Ebbôl három évtized küzdelmes munkája, meghatározó 
tudományos eredmények és nagy sze rû gondolatok sokasága 
rajzolódott ki.

A meghívott vendégelôadó tár
saságunk egyik régebbi tisztelet
beli tagja, Ben J. Smit professzor 
volt Tyge berg bôl, a DélAfrikai 
Köztársaság fokvárosi egye te
mé rôl. Arra kértük, hogy a su
gárkezelés hely ze té rôl, új le he
tô sé gei rôl, az utóbbi két évtized 
át tö rô ered mé nyei rôl adjon átte
kintést. Elengedhetetlen, hogy a 
nô or vosi da ga nat gyó gyá szok a 
sugárkezelés alapelveit, lénye
gét, határait és valós értékét is 

ismerjék és, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi várható 
a su gár ke ze lés tôl és milyen szö vôd mé nyek re számíthatunk. 
A daganatpusztítás és a szö vôd mé nyek arányának egyensúlya, 

a mérleg nyelvének elmozdítása az elôbbi felé, a sugárkezelés 
mû vé sze te. Ebben a sugáreloszlás, a pontos adagolás és a su
gár mi nô ség a meghatározók, továbbá a su gár ér zé ke nyí tôk je
len tô sek. Smit professzor elô adá sát a nôgyógyászok nyelvére 
fordította, és csak a leglényegesebb elôrelépéseket emelte ki:
• A sugárkezelés pontosítása, daganatra szabott formája az ún. 

multileaf collimator segítségével oldható meg. Ez a készü
lék – a sugárgyorsítókba beépítve – automatikusan állítja a 
sugárforrást a tér minden irányában a daganat térbeli képé
nek megfelelôen. Hasonló célból fejlesztették ki a gyorsítók 
robotkarját, amelynek segítségével már a sugárnyaláb irá
nyától eltérô szögben is végezhetôk besugárzások.

• A sugárkezelés célpontjának, a daganatnak a pontos körvo
nalazását a digitális radiográfia alkalmazása teremtette meg.     

• Az ún. image guided radiotherapy a PET, MR és CT képal
kotók egységesítésével lehetôvé teszi nagyobb sugármeny
nyiség (boost) leadását egy pontra, a környezeti szövetek 
sugárkárosodása nélkül.

• Az Intensity Modulated Therapy (IMRT) szintén új mód
szer, lényege a sugármennyiség nagyságának változtatása a 
szövetek szerint, például emlôdaganat besugárzása szabá
lyozható ekként, úgy, hogy a bôrt alig érje sugár, ne alakul
jon ki bôrpír (erythema), bôrgyulladás.

• Mindegyik módszer az ún. therapeutic ratio (kezelési arány) 
javítását szolgálja. Vagyis azt, hogy a sugár minél inkább 
a daganatot pusztítsa és a környezô szöveteket legkevésbé 
károsítsa.

• A sugár és a gyógyszeres kezelés együttes alkalmazása sok 
rákféleségnél jóval hatásosabb, az egyedüli sugárkezelés
sel összehasonlítva. Ezek a gyógyszerek, mint cisplatin, 
paclitaxel stb. sugárérzékenyítôként hatnak, fokozzák a sugár 
sejtpusztító hatását. Újabb és újabb sugárérzékenyítôket vizs
gálnak, köztük nem mérgezô gyógyszereket is. A következô 
évtized sugárkezeléseinek ez is egyik gyümölcsözô területe 
lesz, illetve már ma is az.

A rendezvény elsô részéhez csatlakozott még Koiss Robert 
nagy sze rû összefoglalója a HPVoltás legújabb eredményeirôl. 

A tudományos rendezvény elsô napjának második szakaszában 
a várandósság és a daganatok kapcsolatáról hallottunk átfogó 
és gondolatébresztô elôadásokat, élénk vitákkal. Sokat tanul
hattunk, s nagyon remélem, hogy egyegy elôadást dolgozat 
formájában is közreadhatunk e folyóirat hasábjain. Kérem a 
szer zôk közremûködését. 

A harmadik rész az egynapossebészet kérdését feszegette. Bi
zony nagyon át kell gondolni a mai „hagyományos” gyakorla
tot, mivel a betegellátás szervezése egyértelmûen a járóbeteg
ellátás felé tolódik el. Ezt a kezelések, az érzéstelenítés 
kor sze rû sí té se, és a betegek felügyeletének lényeges javítá
sa tette le he tô vé. A hastükrözés ebben a vonatkozásában is 
külön hangsúlyt kapott Bódis József professzor elôadásában. 
A Rókus Kórház gyakorlatát, a korház igazgatója, a sebész 
vég zett sé gû Dr. Göbel Zsolt vázolta. A Rókus Kórházat be

A tiszteletbeli tagság oklevelének és érmének átadása. Középen Maria Marchetti 
professzor asszony, jobbra Pálfalvi László dr. az MNOT elnöke, balra Bôsze Péter 
az MNOT tiszteletbeli elnöke.

Ben J. Smit professzor
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zárták, csak a jóróbetegrendelése maradt meg, ami kénysze
rít is az egyetlen napra korlátozódó beavatkozások végzésére. 
A kórház bezárásának híre mellett sokan elmentünk, hiszen 
sok más kórház is áldozatul esett, ám megdöbbentünk mikor 
megtudtuk, hogy a Rókus Kórház Európa második legöre
gebb kórháza, csak a franciaországi HôtelDieu idôsebb, meg, 
hogy a kórház magyar örökség. Kiemelkedô orvosok nemze
dékeinek sora fémjelezte a kórház 210 éves történetét. Ilyen 
legendás, Európa történetének is részét képezô kórház bezárá
sa, bizony merénylet nemzetünk és az európai örökség ellen 
is. Holmi, a betegellátás rákfenéjét képzô, az ún. költséghaté
konyság téves eszméjével nem magyarázható. A betegellátás 
nem üzlet, s csak remélni tudjuk, hogy józan politikusok ezt 
a kisiklást is a helyére teszik. Talán ezek a gondolatok is ve
zérelték Pálfalvi doktort, amikor felkérte Göbel igazgató úrat 
elôadása megtartására.

Elegáns gálavacsora zárta a napot finom falatokkal, izgalmas 
zenével. Társaságunk elnöke mûsort is szervezett, az Operett 
Színház két mûvészét hívta meg szórakoztatásunkra. Mulat
ságból nem is volt hiány.

 

NOVEMBER 7. SZOMBAT

09.00–10.00 Thromboemboliák megelőzése és kezelése
 Elnökség:  Prof. dr. Pajor Attila,  

Dr. Kalmár László, Prof. dr. Rigó János
09.05-09.20  Thrombophiliák szerepe a szülészet-nőgyógyászatban
 Prof. dr. Pajor Attila
09.20–09.35  A trombózis megelőzése nőgyógyászati 

onkológiai betegeknél
 Dr. Pete Imre
09.35.09.50  A trombózis megelőzésének 

daganatgyógyászati vonatkozásai
 Prof. dr. Póka Róbert
09.50–10.00 Megbeszélés
10.00–10.35 Bejelentett előadások
 Elnökség: Dr. Artner Attila, Dr. Kalmár László
10.05–10.15  A hastükrözés helye a rosszindulatú  

petefészek-daganatok ellátásában. Esetismertetés.
 Dr. Pasztuhov Ágoston, Dr. Kis Csitári István
10.15–10.25  Nőgyógyászati daganatos betegek 

műtét körüli trombózisvédelme
 Dr. Győrfi Gyula, Dr. Papp Gyula
10.25–10.35  A petefészek ivarléc és stroma eredetű 

daganatainak kezelési lehetőségei
  Dr. Horányi Dániel, Siklós Nóra, 

Dr. Babarczi Edit, Dr. Siklós Pál

10.35–10.55 Kávészünet

10.55–13.10 A petefészekrák korszerű kezelése
 Elnökség:  Dr. Pálfalvi László, Dr. Szánthó András, 

Prof. dr. Póka Róbert
11.00–11.15 A petefészek-daganatok kórismézése
 Dr. Novák Zoltán
11.15–11.30  Célzott daganatterápia a petefészekrák kezelésében
 Prof. dr. Tímár József

11.30–11.45 A sebész, mint kórjóslati tényező
 Dr. Pálfalvi László
11.45–12.00 A kiújult daganatok gyógyszeres kezelése
 Dr. Szánthó András
12.00–12.15  A nem hámeredetű  

petefészek-daganatok kezelése
 Dr. Kazacsay László
12.15–12.30 Sebészi beavatkozások a felhasban
 Dr. Ungár László
12.30–12.45 Borderline daganatok kezelése
 Dr. Lintner Balázs
12.45–13.00 Megbeszélés

13.00–  Az ülés bezárása
 Dr. Pálfalvi László, Prof. dr. Póka Róbert

A második nap elsô része a trombózisok, embóliák szülészeti 
és nôgyógyászati vonatkozásait tárgyalta meglehetôsen alapos 
részletezéssel. Az elôadók irányvonalakat is megfogalmaztak, 
amelyek hasznosak, a mindennapi gyakorlatban is alkalmaz
hatók. Az elôadásuk közlését több szerzôtôl is kértem, s bízom 
benne, hogy meg is kapjuk, mindnyájunk okulására.

A második részben a bejelentett elôadások kaptak helyet. Öröm 
volt hallgatni a fiatalokat: jó elôadásokat tartottak érdekes ese
tek rôl, klinikai vizsgálatokról. 

A nap befejezô elôadássorozatának a petefészekrák kórismé
zése és kezelése volt a tárgya. A nagyszerû áttekintések közül 
kettôt külön is kiemelnék. Tímár József professzor a célzott, 
azaz a molekulákat támadó kezelés lehetôségeit vázolta, sejtet
ve a jövô lehetséges kezelési útvonalait is. A rák keletkezésé
ben, fennmaradásában, növekedésében és az áttétképzôdésben 
is részt ve vô molekulák mind lehetnek irányított kezelések 
célpontjai, de még hosszú az út, jóllehet áttörés egyik napról 
a másikra bekövetkezhet. Így történt ez például a Herceptin 
bevezetésével is bizonyos, az ErbB2pozitív emlôrákok keze
lésénél. A molekuláris kezelések már a gyakorlati betegellátás 
küszöbén vannak, ezért a rákképzôdés, növekedés stb. mole
kuláris hátterének ismeretét tovább a gyakorló orvosok sem 
nélkülözhetik. Többször megfogalmaztuk, hogy a nôgyógyász 
onkológusok egyik feladata a híd képzése a betegágy és a la
boratórium között.

Pálfalvi László a petefészekrákos betegeket mûtô orvos je len
tô sé gé rôl beszélt. Errôl többször tartott már elôadást, a kérdés 
mégsem ismétlés. A beteg sorsa múlik azon, hogy a petefé
szekrák természetét ismerô, és a hasi sebészetben is jártas nô
or vos, vagyis a nôgyógyász onkológus mûtie. Döbbenetes, 
hogy mennyivel rosszabbak az általános sebészeti osztályokon 
mû tött petefészekrákos betegek kilátásai, utalva arra, hogy a 
sebészi képesség csak az egyik összetevôje a daganatsebészet
nek. A másik, legalább ilyen fontos, a szemlélet, az adott daga
natféleség biológiai viselkedésének és az összetett (kiegészítô 
kemo te rá pia stb.) kezelési lehetôségeinek elmélyült ismerete. 
Az elôadás ismét felszínre hozta a nôgyógyászati onkológiai 
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szakvizsga kérdését. Ez nehezen halasztható tovább, a gán
csoskodás, amelyet rendszerint egyéni érdekek mozgatnak, 
már etikai kérdéseket is felvet. Bizonyítékokra alapozva ál
líthatjuk, hogy a nôi nemi szervek rosszindulatú daganataiban 
szen ve dôk meg fe le lô ellátását csak a nôgyógyász onkológusok 
képzésével biztosíthatjuk. 

A tudományos elôadások sorát Ungár László ismertetése zárta. 
Több mint tíz évet átfogó és ezernél is több Wertheimmûtét 
eredményeit kapta meg, és nem tudta megállni, hogy azokat 
tervezett elôadását megváltoztatva, ne ossza meg a hallgató
sággal. Az értékelés még nyers, sok minden pontosításra szo
rul, de az eredmények magukért beszélnek. Ha a finomítások is 
igazolják az elôzetes számításokat, a budapesti munkacsoport 
eredményi befolyásolni fogják a méhnyakrák kezelésének vi

lágszerte alkalmazott elveit. Régóta tudjuk a jelenlegi, elsô sor
ban az Egyesült Államokban meghatározott, kezelési javasla
tok hibáit, de most bizonyítékokkal is cáfolhatunk.

Pálfalvi László a kongresszus és a társaság jelenlegi és Póka Róbert 
a következô kongresszus és társaságunk következô elnöke zárták 
a tudományos rendezvényt. A Magyar Nôgyógyász Onkológusok 
Társaságának VIII. kongresszusa Debrecenben lesz 2011ben.

Befejezésül, azt hiszem, az egész nôgyógyász társadalom ne
vében kifejezhetem legnagyobb elismerésemet Pálfalvi László
nak a nagyszerû szervezésért és a nagyon izgalmas két napért. 
Az elismerés feleségét Anikót is illeti, hiszen a feleségek „hát
térmunkája” mindig meghatározó. Köszönet az összes többi 
szervezônek is.

A HALÁLT TISZTELJÜK, VAGY AZ EMBERT?
Berényi Mihály

Az orvos – hiszen bábáskodik a születéskor és ott áll a beteg mellett annak utolsó óráiban is – egyaránt tiszteli az életet 
és a halált. Mégis furcsának találtam e meghívócímet:

Emlékülés X. Y. akadémikus halálának 10. évfordulója tiszteletére

Kit tisztelünk ezzel az emléküléssel? A neves akadémikust, a halálát vagy a halálának évfordulóját? 

Halált és tiszteletet tartalmazó mondatokat keresgéltem a világhálón. Szinte morbidnak véltem némelyiket. Valaki 
„halálának tiszteletére fekete zászlót tûztek ki”. Nem a tisztelt Valaki halála alkalmából, hanem a halála tiszteletére. 
Miért kell itt tisztelni a halált? Talán örültek a zászlókitûzôk az illetô halálának? Olvashattam „Szent István halálának 
tiszteletére szervezett ünnepségsorozatról” és „Jézus Krisztus halálának tiszteletérôl” is. A tisztelet ’nagyrabecsülés, 
elismerés’ je len té sû. Jézus halálát lehet nagyra becsülni, elsô királyunkét semmi esetre sem.

Visszatérve a meghívó címére, én nem a halál vagy annak évfordulója tiszteletére rendeznék emlékülést, hanem a kiváló 
akadémikus tiszteletére:

Emlékülés X. Y. akadémikus tiszteletére, halálának 10. évfordulója alkalmából

A könyv és a szerzôi jogok világnapját sem kapcsolnám össze „Shakespeare és Cervantes halálának tiszteletével”. 
Lehet viszont elismert, tisztelt nagyjaink emlékére kopjafát, szobrot állítani, haláluk évfordulóján emléktáblát avatni, 
emlékkönyvet kiadni. 

Befejezésül nekem annak a meghívónak a címe sem nagyon tetszett, amely a „…professzor 80. születésnapja tisztele
tére” rendezett tudományos ülésre hívott. Lehet „tiszteletreméltó” kort megérni, de ez önmagában nem elég az ünne
pelésre. Ne a születésnapot tiszteljük, hanem az embert. Hívjanak meg a professzor tiszteletére és a 80. születésnapja 
alkalmából rendezett ülésre.
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