
A Nõgyógyászati onkológia új számának összefoglaló közle-
ményei olyan ismereteket tartalmaznak, melyek a mindennapi
klinikai gyakorlatban felhasználhatók.

A nõgyógyászati onkológiában használatos képalkotó eljárá-
sokkal foglalkozó áttekintõ tanulmány második része külön-
bözõ malignus daganatok esetén a diagnosztikában és az
utánkövetésben javasolt képalkotó technikák alkalmazásának
jelentõségével foglalkozik. A cikk segít eligazodni abban,
hogy milyen nõgyógyászati rosszindulatú daganat fennállása-
kor milyen célból, milyen képalkotó vizsgálatot végezzünk.
A közlemény megfelelõ, legeredményesebb képalkotó eljárás
kiválasztásához nyújt hasznos segítséget.

Az endometriosis pontos etiológiája nem tisztázott. Érdekes
kérdéseket vet fel a bakteriális és virális genitális fertõzések és
az endometriosis kialakulásának a kapcsolata. Úgy tûnik, hogy
a különbözõ gyulladások, fertõzések hozzájárulnak a kórkép
kifejlõdéséhez. A téma kiemelkedõ hazai szakemberei megis-
mertetnek bennünket a kórkép legújabb kórélettani és immu-

nológiai hátterével, valamint az endometriosis korszerû diag-
nosztikájával és kezelésével.

Kiváló összefoglaló közleményt olvashatunk az adenomyo-
sisról, mely egyre gyakrabban áll a meddõség hátterében. Iz-
galmas probléma a betegség korszerû diagnosztikája és nagy
kihívás az eredményes kezelése, ismerve a kórkép fogamzó-
képességre gyakorolt kedvezõtlen hatását. Az adenomyosis ál-
tal okozott fájdalom és vérzés-rendellenesség gyógyszeresen
jól kezelhetõ, azonban a teherbeesési esélyek növelése céljá-
ból végzett sebészi beavatkozások tekintetében nincs egységes
álláspont. A különbözõ mûtéti beavatkozások kivitelezésérõl
és hatékonyságáról is értékes összefoglalást olvashatunk.

Az Orvosi nyelv címû rovatban három tanulmány is foglalko-
zik a helyesen alkalmazott orvosi szavakkal és kifejezésekkel.
Élvezetes olvasmány Tóth Emil ny. fõorvos közleménye,
melyben a szülészeti és nõgyógyászati szakterületen használa-
tos orvosi szavak eredetét, történetét ismerteti. Megfontolandó
Bõsze Péter professzor ajánlása, aki az orvosi nyelvben hasz-
nált idegen kifejezések helyettesítésére választékos magyar
szavak alkalmazását tanácsolja. Végül nyelvészeti szempont-
ból is izgalmas Bõsze Péter professzor a biológiai jelátvitelhez
kapcsolódó magyar szavak gyûjteménye. E szavak elterjedése,
alkalmazása a biológiai jelátvitel folyamatainak könnyebb
megértését is elõsegítheti.
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