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Nemeskürty István Rot terdam i Erasmus "Nyájas beszélgetések" című munkája a lapj án nyájas beszé lge téseknek nevezte azt a 
műfajt, ame lyben a beszélgetők nem egymást meggyőzve, hanem a maguk szak isme rete sze rint, az o lvasó tájékozta tására mond
ják el véle ményüket. Ezen gond ola tok ala pján nevezzük ezt a rovatot "nyájas beszé lgetése knek" , hangsú lyozva, hogy a 
megkérdezettek nem vitatkoznak, nem akarják meggyőzni a másikat, hanem tájé koztató cé llal kifej tik nézeteike t. 

A RÉSZTVEVŐK MEGJEGYZÉSEI 

2 . Műtéti tá rs-ind ica tiók, 3. Kor (chronológ ia i és bio lóg iai), 4 . 

APRÓ GYÖRGY DR. A kérdés ekre adott rész letes vá lasz előtt Á lta lános ál lapot, 5. Fert ilitási előzmény és későbbi szánd ék, 

néhány álta lános sze mponto t tarto k fontosna k figye lembe 6. Kocká zat versus haszon, 7. A beteg szá ndéka, kívánsága 

venn i. A megítélés minden esetben indiv iduáli s kell legyen . (oncophob ia) , 8. Kö ltségek . A kérd ések kritikát á lló 

Ennek szempontjai (többé-kevés bé fontossági so rrendben): J. megválaszolása a Cochra ne követe lmények te ljesü let lensége 

A betegség jellemzői (kl inikai és histológ ia i paraméterek), miatt a ligha lehetséges. 
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Bősze P és a résztvevők 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. A feltett kérdésekre és prob lémákra 

a saját gyako rlatunkn ak megfelelően igyekeztem választ adni. 

Bizt os vagyok benne, hogy másoknak eltérő lesz a véleménye , 

de úgy gondolom, hogy a Te cé lod is az , hogy az országba n 

különböző gyógy ító helyeke n lévő eljárásoka t, felfogáso kat 

közö ljed újságodba n. Ötlet edhez ez úton is gratu lálok. 

Valószínűleg én is és a többi ko lléga is belátása sze rint , ese t

leg jobb irányban vá ltoz tatni is fog azo n. Én is nagyon j ól 

tudom , hogy több vagi nális totá l exst irpat iot kell ene 

végez nünk, mi vel a j e len leg i gyako rlat sze rint a méh

eltávo lításoknak csa k mintegy 15-20%- a vag iná lis totá l 

exstirpat io, azonban ennek a má r leírt okai is befo lyáso lnak 

bennünket döntésün kb en. Tudom , hogy Deca peptylt vagy más 

egyéb ana lóg kész ítményt gyakrab ban lenne célszerű használ

ni már csa k kénye lmi szempontbó l is, de az anyag i meg

fontolások gá tat szabnak a sűrűbb alkalmazásnak. A chrob ack 

műtéteket mi va lóban nagyon ritkán alka lmaztuk edd ig 

( éve nte 1-2 ese t), ebben a döntésben szakmai megfonto láso

kon felül szakmai hiúság is sze repet ját szik. 

1. Ml A TEENDŐ, HA A KONIZÁCIÓ (HIDEGKÉS, LÉZER, HUROK

KIMETSZÉS, STB.) UTÁN NAPOKKAL MEGÉRKEZETT SZÖVETTAN 
CERVICALIS INTRAEPITHELIALIS NEOPLÁSIÁT (CIN) IGAZOL, DE 

A KIMETSZÉS NEM AZ ÉPBEN TÖRTÉNT? EGYÉB ELTÉRÉS NINCS . 

Kérem fejtse ki vé leményé t a következők szerint: 1. Ha a 

szövetta n CIN 1, C IN 2, vagy CfN 3 (ebben az in situ rák is 

benne van), 2. A beteg még akar szü lni, illetve nem aka r szü l
ni, de ivaré rett korban van, vala mint poszt menopau zába n lévő 

asszo ny esetében , 3. A külső, alsó vagy belső sebszé lnél nem 

történt az épben a kimetszés, 4. Befolyáso lja-e a teendőket az, 

hogy a konizáció milyen módon történt? Van-e más szem pont 

is, ami befo lyáso lhatja a döntést ? 

APRÓ GYÖRGY DR. Cl 1-2-3 (incl. cc. in siru) ese tén, fer

tili s korú betegben a méh konzervá landó. Követ és a "prae

b lastomá s-bla stomás " sz iszté ma sze rint: kolpo scop-+cyto lo

g ia (első évbe n 3 havonta, a második évben 6 havo nta). 

alapján co llum amputatí o kompromi sszu mos mego ldást je

lent het. Idősebb nőknél az eljárá s a tájékozta tott pác iens dön 

tésé n múlik, igyekszem beleegyezésé t megsze rezni o lyan mű

té tes tovább lépésre, ame ly lehetővé tesz i a kisebb-nagyob b 

fokban kite,j esz tett műtéttel sze rzett anyag megn yugtató 

szövetta ni feldo lgozásá t, és egy ben véglege s gyógyu lást is 

j elenthet számára. 

Ha olya n szerencsém van, hogy a hisztopatoló gus a leletben 

egyértelműen meg tudja j elölni a külső sebszé lek ál lapotát , 

akkor az olda lsó és a fe l ső sebszé l érintettsége nem hoz túlzott 

izga lomba. A külső, alsó va lam int a belső met szésvo nal ér in

tettségéért aggódn i szoktam. Döntése met nem befo lyáso lja a 

műtét technikája , hiszen a hisztopat ológus kol léga nem fog 

megfe ledkezni arról, hogy leletébe ne megfoga lmazza be le a 

sebszélek állapotát, a számára zavaró körülm ényeket, pl. a 

szöve tek égéses vagy roncsolásos káro sodását. 

Sok egyé b szempont is befo lyáso lhatj a a döntést: nőgyógyá

szat i vagy más társult betegségek megléte , carci nophobi a, 

karri er, családi háttér, együttműködési készség meg léte vagy 

hiánya stb. 

BORSO S ANTAL DR. A beteg tájékoztat ását követően kol

poszkó pos és citológ iai kontroll -vizsgá latot java slok 3 hónap

pa l a műtét után, függe tlenül a C l sú lyosság i fokátó l. 

Invazív beavatko zást csak perzisztáló Cl N 2-3 ese tén tartok 

indok oltnak. Ettől a tervtől számo s ok miatt e l lehet térni, de 

önmagában az, hogy va laki már nem akar szülni, nem 

indoko lja a méh eltávo lításá t még CIN 3 esetébe n se m. 

Körültekintő tájékozta tást követően aiTa is lehetőséget ke ll 

adni, hogy a beteg döntse el, hogy raga szkod ik-e a méh meg

tartásához, vagy eltávo lításá t kéri. 

Peripostmeno pausában C l 3 eseté n a hyster ectom ia (Piver Az endocerviká lis kimetszés i határ érintett sége mindig foko-

1.) j avaso lt. Ha a resec itiós vonal nem ép, ismételt conisatio 

végzésé t tartom szükséges nek. A conisatio módja alapvetően 
nem be folyásolja a dön tés t. 

BERBIK ISTVÁN DR. Cl I és 2 eseté n várok a mütét i seb tel

je s gyógy ulá sá ig, 5-6 hét ig. Add ig egy- két talá lkozó t 

kezdemé nyeze k a sebgyóg yulá s ellenőrzésére, beszé lge tésre. 

Majd kolposzkó pos és cito lóg iai vizsgá latot végze k, és a 

pác iensse l megbeszé lem, összegze m a leleteket. Közben foly

ton esze mbe jutnak azo k a kórtör ténetek, aho l hasonló lelet 

vete tte meg az ágyát az invazív kulissz a carcinomá-nak, mert 

nem lehete tl tudni , mi marad t bent. 

zott óvatosságra int, különöse n, ha a műtét elek trosebészeti 

módszerrel történt. Menopauzában lévő asszo ny eseté n a sor

vadt port io conisat iója rendkívül ritkán jön szó ba, ezé rt nehéz 

ál talános érvényű jav aslatot tenni erre vonatkozóan . Ebbe n a 

korcso portban a CIN szövetlan diagnóz isára leg inkább frak

cioná lt kürett útján kerülhet sor a mi ndenn ap i gyakorlatban. 

Cl 3 eseté n, ha az invaz ív folyamat kizárható , a méh 

eltávo lítása a legmegnyugtatóbb elj árás. 

A CIN keze léséve l kapcso latos dön téseket a fentieke n kívül 

jelentősen befo lyáso lják a haj lamo sító tényezők (p l. im mun

szuppressz iós á llapot) , egyidejű terhesség , visszatérő CIN, 

Ha a CIN 3 in-s itu caracinoma a szöve ttani lelet, ivarérett korú va lam int az, hogy a beteg várhatóan betartja -e a nyo mon-

nőnél a fenti protokollhoz tarto m maga m. Egyed i mér legelés követ és i tervet. 
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DOSZPOD JÓZS EF DR. Amen nyiben a szöve ttani lelet CIN 1 

vagy CIN 2, és a kim etszés nem az épbe n történt, tovább i 

szoros (3-6 havonkénti) citológ iai kontroll ja vaso lt. 

CTN 3, illetve in s itu carcinoma eseté n, ha a beteg csa ládter

vezés i tervei még nem zárultak le, vagy még nem szült , 

ismételt co nisat io végzendő az épben történő kimet szés 

e lérésé ig, majd szoros onko lóg iai ell enőrzés . 40 év felett vagy 

a postmeno pauzába n, ill. ha a bete g nem kíván már szü lni , 

egyszerű méhel távo lítás java solt. 

GA RDÓ SÁNDOR DR. CIN 1 (LSIL) eseté n, amennyiben j ó l 

kooperá ló betegről van szó, el képzelhetőnek ta rtom az újabb 

mütét né lküli szo ros köve tést három ha vonta végze tt cyto lo

giai és kolpo szkópos vizsgá lat formájában . CIN 2 és C l 3 

ese tében fiatal , fogamzóképes korban lévő, tová bbá még gyer

meket akaró nőknél isméte lt conisa tiot végzünk. Peri- és post

meno pausaba n lévő asszonyok nál, valamint társin dik ác iók 

(myoma , endom etrios is, vérzésza varok) fennállása eseté n 

hysterectomiát ja vas lok. Amenny iben a "szélpoz itiv itás" a 

külső (alsó) sebszé lnél található, és a res idua lis laesio kol

posz kóppal jó l fe lismerhető, úgy cé lzott kacsexc isio is szób a 

j öhet az ismételt conisa tio helyett. 

JAVIER MAGRINA , M .D. A nyakcsatornán belüli, illetve az 

azo n kívüli szé li része k poz itivitása ese tén két lehetőség 

adód ik. Ha a külső szé l pozitív, várakozo m a teljes gyó

gyulás ig, majd foly tatód ik a ko lposzkóp ia és cito lóg ia, 

figye lemb e véve az erede ti szöve ttan i leletet. Megközelítően 

50%-a ezeknek az ese teknek negat ívvá válik, és nem igénye l 

továb bi keze lést. A többi ese tben konzerva tív keze lés szük

séges. Ha a nyakcsa tornán be lüli szé li részek pozit ívak, a 

pathológussa l közösen áttek intem a szöve ttani metszeteket , és 

meghatározzu k a nyakcsatorna szé li részei nek érintettségi 

mértékét: 90, 180, 270 vagy 360 fok. Ha 180 alatt van az érin

tettség, várok a te lj es gyógy ulás ig, ez után ko lposzkó pia , méh

nya k kaparás és méhn ya kbó l kenetvéte l a nyomo nköve tés. 

Ezeknek a betege knek megköze lítően 50%-á ban a vizsgá latok 

nega tív eredmény t adnak, tová bbi kiegészítő keze lés nem 

indoko lt. A marad ék esetekné l, beleértve azokat is, akikn él a 

folya mat mértéke a 180 fokot meghaladta, mély hurok kimet

szés vagy isméte lt konizáció j avaso lt. A fenti megközelít és 

C IN 2 vagy C IN 3 állap ottal rendelkező betege kre 

vonatk ozik , függet lenü l attó l, hogy meno pauza előtt, vagy 

már abban vannak. Tová bbá a fenti elj árás függe tlen attó l, 

hogy az erede ti mego ldá s konizác ió, hurok kimet szés, 

hid eg kés vagy léze r volt-e . 

MARTON ISTVÁN DR. Ha a kon izác ió után a szöv etta n szer int 

a kimetszés nem az épben történt, úgy a beteg ige n gondos 

ellenőrzése (kolposzkóp, cy tologia) az ál talunk követett 

gyakor lat, és eze k legk isebb eltérése eseté n a beteg életkor á

nak függvé nyébe n vagy kiterje sztjü k a kon izációt , vagy hüve-
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lyi méheltávol ítás! végz ünk. Nagyon sokban befo lyáso lja a 

dönté st az ado tt pato lógussa l va ló együttműködés szín vonala, 

ese tleg a kon krét probléma konzu ltatív megbeszé lése is seg ít 

a dönté s k ialakí tásában. 

PÁLFALVY LÁSZLÓ DR. Ha konizác iót követően a szöve ttan 

C l - 1 igaz olt, és a kimetszés nem az épben törté nt , a 

következő terápiás stratég iát tartom a legcélszerűbbnek: 

CIN I ame nnyiben loop conisatio történt, tekin tettel arra, 

hogy a műtéti te rület ny itva maradt, a beteg ko lposzkópo s, ill. 

cyto lóg iai vizsgá latta l j ó l követhető, valamint a1Ta, hogy a 

loop con isatio és az azt követő vérzéscsi llapítás sorá n néhány 

mm- es necrot ikus zó na keletkezik, és így eset leg reko nizác ió 

során csak igen ritkán találu nk marad ék elváltozást, nem tar

tok szükséges nek továb bi beavatk ozást, csu pán rendszeres 

utánköve tést. Hidegkés konizác iót követően, ha a seb zárása 

során a sebfe lszín nem maradt nyitv a (Swrmdo,f, Green, 

Lehoczky tech nika) ismételt ki metszést j avasolok , lehető leg e. 

looppa l. 

CIN 2 ese tén ismétel t kimetszés ! tar tok indokoltnak , az előző 

műtéti technikát ól függetlenül , lehetől eg e. looppa l. 

CTN 3 ese tén, amennyiben a beteg fiatal és még szü lni 

szere tne, ismételt kon izác iót ja vaso lok, lehető leg loop reko

nizác iót . (Létezik azonban olyan tanulmán y, J. Monagha m 

és mun katársa i, ame ly azt bizony ította , hogy loop konizáció 

ese tén, amennyibe n a szöve ttan i vizsgá lat sze rint az e lváltozás 

elérte a kimetszés szé lét, azo knál a betegek nél, akiknél nem 

történt ismételt beava tkozás , csupán rendszeres követés , nem 

vo lt nagyo bb a carcinoma kockáza ta, mint azo knál, ak iknél 

ismételt kim etszés történt.) Idősebb, már szülni nem kívánó 

nőbeteg ese tén, a betegge l történő megbeszélés alapján dö n

tenék az eset leges rekoni záció vagy a méhe ltávo lít ás 

lehetősége között . 

RÁKÓCZI ISTVÁN DR. CTN 1, CIN 2 eseté ben, ha egyé b 

körülm ény nincse n (myoma uteri , endometrios is stb.), obse r

vat io java solt soroza tos cytológ ia és ko lposcopos ellenőrzés 

mellett. 

CIN 3 eseté ben, ha a beteg még szül ni kíván, fiata l, rep rodu k

tív korban van, megfelelő felvilágos ítást követően ismételt 

fract ioná lt abras io és conisa tio szü kséges. Ennek ered ménye 

dönt a további keze lés milyenségéről, mindig a betegge l va ló 

konzultác iót követően. Postm enopa uzális korban hyste rec to

mia javaso landó az anatómia viszo nyo knak megfelelően 

(abdomi nális vagy vag inális mego ldások). 

Hason ló az eljá rás, min t az előzőekben. Ha a kimetszés 

e lég te lensége a külső terü letet érinti , gondos kolposzkó pos és 
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Bösze P és a résztvevők 

cyto lógiai köve tés elégséges . Ha ugyanez a be lső sebszé lnél 

van, isméte lt kimetszés is szóba jö n. 

A conizat ió módsze re nem befo lyáso ló tényező. A már 

emlí tett szemé lyre szó ló megfo nto láso k, va lami nt a beteg 

dönt a továb bi beav atkozás ró l. 

RESCH BÉLA DR., BITÓ TAMÁ S DR. Ha a szövet tan Cl 

vagy C IN 2, akkor szoros kolposzkópos és citológia i kontroll: 

negye déve nte, majd egy év után fél éven te, maj d új abb egy év 

után éven te, amenny iben az addig i citológ iai eredmé nyek 
mind nega tívak. 

CIN 3 eseté n, ha a reze kciós vonal nem diszpláziamentes, 
rekonizáció j avaso lt, ha a beteg szü ln i akar. Természetese n a 

beteg korrekt felvilágos ítása elenge dhetetlen. Ha a beteg még 

foga mzóképes korban van, de már nem tervez több ter

hessége t, akkor a méh eltávo lítását ajá nlj uk az asszo nynak 

irradi ác ió nélkül , az adnexu mok vissz ahagyásáva l. Postmeno

pauzába n lévő asszo ny ese tén mérlege l endő az irradiá ció is 

(el sősorban ame nnyiben a bel ső sebszél nem diszpláz ia 

mentes), és az adnexumokat is eltávo lítj uk. A döntést ter

mésze tesen befo lyáso lj a az is, hogy milye n módon történ t a 

konizác ió, mive l loop konizác ió eseté n a sebszé l szöve ttani 

megítélését a koagu lác ió befo lyáso lhatj a. 

JOSEPH G. SCHENKER, M .D., SHAOUL 0 . ANTEBY, M.D . 

Cl I és CIN 2 ese tén, am ennyiben a ko lposz kóppal vezérelt 

kúp -kimetszésse l eltáv olított méhnyak rész let szöve ttani vizs

gá lata a nya kcsa tornában terjedő megbe tege dést nem igazo lt, 

nyomonköve tés javasol t. Igazo lt nyakcsa tornáb an terj edés 

ese tén ismételt konizáció. C IN 3 mellett, ha a nyakcsatorna 

szé l része poz itív, ismételt hideg kés konizáció. CIN 3 - külső 

szé l poz itív - léze r keze lés a szé leken. 

ALBERT SIN GER, M .D. Cl 1-3 ese tébe n, ha a szöve ttani szé l 
poz itív, várunk 4-6 hónapot és új abb citológ iai vizsgál atot 
végz ünk. Ha az ered mény poz itív, kolposzkó pos vizsg álat és 
isméte lt konizác ió törté nik. Ez t az eljárást köve tj ük ivarére tt 
korú és a vá ltozó koron túl lévő asszonyok eseté ben is. A fenti 
megköze lítés elsősorban akkor fontos , ha a belső szé l nem 
CIN mentes. A külső szé l lényeges gondot nem je lent, mert az 
ko lposz kóp pal j ól megítélhető. Ezt e legendő 4 hóna ppal a be
ava tkozás után elvégez ni. Magam részéről isméte lt konizác ió 
eseté n a lézer t részesítem e l őnyben, a kol légám, John 
Monaghan azonban erre a cé lra is a hurokkimetszést használja. 

SMI D ISTVÁN DR. C IN 1-2 esetén kortó l függet lenü l igen 

gondos onkocyto lóg iai és kolposzkópos vizsgá latot végzün k. 

ega tív esetbe n vagy ha a lelet változat lan, 6 havo nként 

meg isméte ljük. Cl 3-as leletné l 35 év felett méhe ltávo lítást 

j avaso lunk. Fiata labb bet egek (vagy ha szülni akar) esetébe n 

hason lóan járunk el, mint CIN 1-2-nél. A reco nisatio is szó ba 

jö n, ha a cerv ix állománydús , és lapos conisat io történt. 
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Könnyebb a döntés, ha a kü lső felsz ínen (ex tece rvix) van az 

e lvá ltozás, mivel kolposzkó ppa l legtöbbször fel i smerhető, 

cé lzo ttan lehet cytologi ai v izsgá latra anyagot venni. A belső 

sebszé li (e ndoce rvix) folya mat ese tén előnyben kel l 

részes íteni a cerv ix curette-et. Ha cyto log iai anyagvéte l 

törté nik, ezt citobrush-Plus-szal , ese tleg cerv ix brush-sa l, 

vagy Sza lai féle spatulával végezzük. Az, hogy a con isatio 

milyen módo n történt, nem befo lyáso lja a döntést. Most már 

l ehetőségünk van H PV tipizá lásra. Ez so kat segít az 

ellenőrzések, keze lések tervezésében. 

CHRISTIAN J. THALER, M .D . Konizác ió végzése hidegkés 

vagy hurokkimetszésse l javaso lt azé rt , hogy a szé lek ne 

károso djanak és szöve ttanil ag megí té l hetők legye ne k. A 

konizác iós anyagok 20-25%-a mutat poz it ív szé leket. 

Ugyanakk or a konizációval keze lt betege knek csak mi ntegy 

10%-ába n marad meg vagy je len tkez ik ismét a kóros elvá l

tozás. Pozitív szé lü CIN 1-ben a betege k 0-5%-á n úju l ki a 

megbetegedés . Ennél fogva az ő ese tükben meg figye lésnek, 

gondos ko lposz kópos és cito lóg iai ell enőrzésnek van 

leg inkább létjogos ultsága. Pozitív szél t mutató Cí 2 és 3 

esetén a visszatérés i gya koriság 20-30% . Eze n koc kázati 

gyakoriság kisebb a poz itív külső, nagyobb a poz itív belső 

szé lek ese tében. Az ellenő rző vizsgá latok során gondos ko l

poszkó pos és cytológ iai vizsg álatokat kell végez ni. A cito ló

gia i vizsgá lato knál alapkövetelmény, hogy magasa n, a nyakc

satornából is ve-gy ünk váladékot, és hogy a kenetekben 

megfelelő számban legye nek mirigyhám sej tek. Poz itív vagy 

bizonyta lan cito lóg iai és/vagy kolposz kópos lelet bi rtokában 

kimetszés és nyakcsa torna kaparás elkerülhetetlenül fontos . 

Megmaradó C IN 2 és 3 ese tén isméte lt kon izáció vagy 

méheltávo lítás aj ánlatos. 

THURZÓ LÁSZLÓ DR. Amennyiben a konizác ió utáni szövet

tan C IN-t igazo l, és a kime tszés nem az épbe n történ t, akkor 

az álta lában követendő eljárásnak a megisméte lt mütéte t tar

tom. Ame nnyiben fiatal betegről van szó, aki még szülni 

kíván, úgy válasz tandó eljár ás a rekonizác ió, amenny iben már 

nem kíván szülni, úgy szóba jö n a méheltávolítás, ugyanc sak 

ez jö n szóba akkor, ha az asszo ny post menopausá ban van. 

Annak a tény nek, hogy me lyik sebszé lné l történt nem az 

épbe n a kimetszés, a vá laszta ndó takt ikában csak minimá lis a 

jel entősége, annál is inkáb b, mert az ese tek egy részében a 

pato lógus igencs ak roncso lt prepara tátumot kényte len vizs

gá lni. A konizác ió kivitelezésének módja annyiban befo lyá 

so lja a teendőket, hogy lézer vagy kacs kon izáció a szé li 

részek meg ítélésé t még nehezebbé tesz i, ezért ezekben az 

ese tekben a szé li részeken talált elvá ltozások még súlyosabb

ként értékelendők . Befo lyáso lhatja még a döntés t az is, hogy 

szöve ttani vizsgálathoz hány darab metszet készü lt, miné l 

kevese bb ugyan is a kész ített metsze tek száma, annál nagyobb 

a va lósz ínüsége annak, hogy ese tleg súlyos elvá ltozás t tarta l

mazó rész letek nem kerültek vizsgá latra. Méheltávolítás mel-
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lett szó l az , ha olyan betegről van szó, ak ive l nem lehet koope

ráln i, és ak i így elvész a vizsgá lók szeme elől, va lamint a 

rendsze res kontroll szá mára elérhetet len. 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. Conisat iot követően C I1 1 vagy 

C l 2 histológ iánál á lláspontu nk sze rint a szo ros cytologia i, 

kolposzk ópos kontroll elegendő, Cl 3-ná l e l sődleges feladat 

a beteg koJTekt fe lvilágosítása. Amennyibe n szü lni nem akar, 

úgy döntését az irányba igyeksz ünk befo lyásoln i, hogy a meg

nyugtató és végleges megoldás az uterus e ltávo lítása az 

adnexumok konzerválása mellett. Amennyib en a beteg ge ner

atív korban van, szü lni akar és elvár ható mértékben kooperá l, 

vagy ha az uterns exst irpatioba nem egyez ik bele, ismételt 

portioműtétet követően ( collum am putat io?) 3 havonta cyto lo

giai kontroll javaso lt. A felvilágosításnál sze m előtt igyek

szünk tartani, hogy az elmondottakból a beteg mennyit ért 

meg, és a későbbiekben elvárha tó-e tőle, hogy a java solt kont

roll vizsgálatokon részt vesz. 

2 . A FENTIEK SZELLEMÉBEN FEJTSE KI A VÉLEMÉNYÉT ARRÓL, 
HOGY Ml A TEENDŐ, HA A KONIZÁCIÓ (HIDEGKÉS, LÉZER, 
HUROKKIMETSZÉS, STB) UTÁN NAPOKKAL MEGÉRKEZETT 
SZÖVETTAN IAl , ILLETVE IA2 STÁDIUMÚ MÉHNYAKRÁKOT IGA
ZOL, DE A KIMETSZÉS NEM AZ ÉPBEN TÖRTÉNT? EGYÉB 
ELTÉRÉS NINCS. VÁLASZÁBAN VEGYE FIGYELEMBE A BETEG 
SZÜLÉSI IGÉNYÉT IS, VAGYIS, HOGY Ml A TEENDŐ AKKOR, HA 
A BETEG MÉG AKAR SZÜLNI, ÉS Ml, HA NEM. 

APRÓ GYÖRGY DR. IA I incomplett excisioja esetén, ha a 

beteg még szülni akar, reconisatio és blastomás követés, 

egyébként hysterectomia (Pi ver i). Az IA I és IA2 stad ium 

között kruciális határvona lat érzek. IA2 nem épben kimetszett 

eseteiben Piver II hysterectomia és szisztémás lymphadenec

tomia a biztonságos. Ha a beteg a hysterectomiát e lutasítja, 

mindenképpen ragaszkodik a méh megtartásához, még újabb, 

comp lett excis io után is vá llaljuk a recuJTens betegség sz ig

ni ficans kockázatát. 

BERBIK ISTVÁN DR. A szövettani leletet haladéktalanul 

közlöm a pácie nssel vagy megnevezett hozzátartozójáva l. 

Tájékoztatom a betegség meglétéről. kiterjedéséről, va lam int 

arról, hogy az addig elvégzett műtét nem ga rantál gyógyu lást, 

és legalább a méhnyak amp utác ióját el kell végezni a folyamat 

kiterjedésének pontos meghatározására, még akkor is, ha el 

sem kezdte a családalapítást vagy még nem fejezte be a 
családtervezést. 

BORSOS ANTAL DR. Ilyen esetekben a méheltávolítást tartom 

indokoltnak. Ha felmerü l a méh megtartásának szük

ségessége, kivételesen, egyedi megfontolás alapján re-con 

isatiót, illetve co llum ampu tatiót javas lok. 

DOSZPOD JÓZ SEF DR. Ha a kimetszés nem az épben történt, 

akkor függet lenü l a sebszéltő l (külső, alsó vagy be lső), a con

isatiot meg kell ismét elni. A con isa tio módja alapvetően nem 
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A méhnyak megbetegedések és a myomák s:akmai kérdései 

befo lyáso lja a teendőket. Nagyo n fontos sze mpont a betegge l 

való együttműködés és megfelelő felvilágosítás . 

GARDÓ SÁNDOR DR. IAI stadium és nem épben történt 

kimetszés esetén, ha a beteg még szü lni kíván, va lamint fiatal 

nőkben (30 év alatt) megkísére lném az ismétel t con isatiot. 

Minden más ese tben egyszerű hysterec tomiat j avaslok. IA2 

stadium és nem épben történ t kimetszés eseté n kite rjesz tett 

méheltávo lítás t javas lok lymphaden ec tomiával. 

JAVIER MAGRINA , M .D. Azokná l az IA I és IA2 stád iumú 

betegeknél , akiknél méhn yak koni zác iót követően a kórbonc

nok poz itív sebés zet i szé leket ta lá lt, és még fogamzási terve ik 

vannak, isméte lt kon izációtja vas lok o lyan hamar, ahogy a te l

je s gyógy ulás azt lehetővé teszi. A vég leges szövetta ni le le t 

megválto zta thatja a stád iumot, és más keze lést tehe t szük

ségessé. Ha nem , két év ig háromhavo nta végzek ellenőrzést 

kolposzkóppa l és a méhszáj felszínéről és a nyakcsato rnábó l 

vett m inták citológ iai vizsgá latával. Ha menopauzában l évő 

betegeknél történ t a konizác ió, me lynek a sebész i szélei poz i

tívak voltak, a teljes gyógyu lás után isméte lt konizációt 

javas lok, fagyasztott metszetet, amelyet a méhe ltávo lítás 

megfelelő fajtája követ, ha a beteg is óhajtja. 

MA RTON ISTVÁN DR. Kérdés egyértelmüen a beteg igen rész

letes felvilágosításának és a vele va ló rész letes é1tékelés nek a 

függvénye. em lehet e lvitatni a beteg azon jogát, hogy foko

zott kockázat ismeretében, gyermek iránt i vágy me llett módja 

legyen az igen kockázatos terhességet vá lla lni. Ez a szem lélet 

valamennyi kérdés megválaszolásánál meghatározó , perdöntő 

kell, hogy legyen, és valamenny i szakma i kérdés csak ennek 

függvényében és tükrében értékelhető. 

PÁLFALVI LÁSZLÓ DR. Nem az épben kimetszett IA 1 (az 

invázió nem haladja meg a 3 mm-t, és nin cs nyiroké rbet örés) 

carcinoma esetén hasonló terápiás elveket javasolok mint C l 

3 esetén. IA2 carcinoma ese tén (az invázió meghaladja a 3 

mm-t) minden eset ben Wertheim műtétet javaso lok, tek intet 

tel aJTa, hogy ebben a stádiumban már nyirokcsomó metasz

tázisok létez hetnek. 

RÁKÓCZ I ISTVÁN DR. Minde n esetben ismé telt frakcionált 

abráz ió és con isatio szükséges a megfelelő stád ium megál

lapítása érdeké ben. Ennek eredménye dönti el - figye lembe 

véve a beteg korát, fertilit ás i igényé t, valami nt a kismeden ce 

anatómiai viszonyait - a tová bbi tenniva lókat. Az isméte lt 

szövetta ni eredmé ny befolyáso lja a műtét kiterje szte ttségé t, az 

ese tleges preoperatív keze lés szükségességé t, és ritka ese tben 

a csak szoros observa t ióra va ló hagya tkozást. 

RESCH BÉLA DR., BITÓ TAMÁS DR. Amenn yiben a beteg sz ül

ni aka r, rekon izác ió ja vaso lt, szo ros c itológ iai és ko lposzkó

pos ellenőrzés mellett minél hamarab b vá lla ljon terhessé get. 
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Bősze P és a résztvevők 

Terhesség esetén profilakt ikus méhszáj záró műtét végzése 

indoko lt. A betegge l tenné sze tesen részle tesen isme rtetni ke ll 

a méh e ltávo lításá nak késlek edésé ben rej lő kockázatot. A 

hüve ly i szü lés után irrad iáció, majd abdomi nális hysterecto

mia végzendő. Császá rmet szés ese tén a méhet is eltávo lítj uk a 

műtét során, majd poszto pera tív itTadiác iót adunk. Amen nyi

ben a beteg már te ljesítette reprodukc iós terve it, úgy 

irradi áicót követően hasi méheltávo lítás! végz ünk , a szövet

tan i eredménytől ftiggően posz toperat ív irradiációt is a lkal

mazunk. 

JOSEPH G. SCHENKER, M .D., SHAO UL 0 . ANTEBY, M.D. 

IA I és IA2 stádiumb an á ltalába n méheltávolítás javasolt. Itt 

azonban figyelembe kel l ven ni, hogy a lézer és hu rok -kimet

szés ese tén akkor is kaphatun k szövetta nilag pozi tív szé li 

részt, ha az e lvá ltozás te lj es mér tékben eltávo lítás ra került , 

köszönhetően a melegkés vagy a lézer szé li részeke n okozott 

szöve t-roncso ló hatásainak. Eze kben az ese tek ben a szövet

tani metszetek szé li része inek isméte lt áttekinté se seg íthet 

e ldönteni, hogy szü kséges-e újabb kon izác ió vagy nem. 

ALBERT SING ER, M. D. Ha a kimetszett anyag belső szé le poz 

itív és szövetta n IA I vagy IA2 stádiumú méhnyakrákot mutat, 
a konizációt 4-6 héten be lül meg ismét lem. Ki kell zámi , hogy 
a nyakcsato rnába n nem maradt-e vissza rákos elvá ltozás. Nem 
gon dolom , hogy rög tön egyszerű méhe ltávo lítás! ke ll végez ni, 
erre csak akk or kerülhet so r, ha invazív megbetegedés 
kizárható. Amennyiben a kimetszés a külső szé lnél nem 
történt az épben, am int a sebgyógyu lás megengedi, újabb kol
poszkópos vizsgá latot ja vas lok, és ha a leg kiseb b gya nú van 
a1Ta, hogy daganat maradt vissza , a kúp kimetszés! a műtétet 
követő 4-6 héten be lül megismétlem. Ezt az eljá rást követjük 

ivarérett korú és a változó koron túl lévő asszo nyok esetébe n is. 

SMI D ISTVÁN DR. Az IA I és IA2 stád iumú cervix carc inoma 

között lényeges különb séget látok a tennivalókat illetően . Az 

JA I stádium ú ese teket hason lóa n látjuk el, mint a C IN 3-o kat. 

A IA2 stádi umban különösen, ha vé r- vagy nyirokérbe is 

betört a folyamat , egyszerű méheltávo lítást végzünk. Komo ly 

gondot jelent, ha a beteg szülni sze retne. Ilyenkor és máskor 

is igen fontos a mind en rész letre kiterjedő felvilágosí tás. 

Helyes, ha erről írás bel i ny ilatkoza tot ad a beteg. Egyébké nt 3 

hav onként el l enőrizzük. 

CHRISTIAN J. THALER, M.D. IA I vagy IA2 stád iumú rosszin

du latú fo lya mat ese tén függe tlenül attó l, hogy melyik szé l 

pozitív, ismételt konizáció szük séges. A tová bbi keze lés t az 

összes kimetszett szövet mint a vizsgálata a lapjá n megállapí tott 

stád ium hatá rozza meg . 

THU RZÓ LÁSZ LÓ DR. Ame nny iben a konizációt követő 

szövetta n IA 1, illetve IA2 stád iumú karcinomát igazo l, és a 

kimets zés nem az épb en történt, akk o r a vá lasz tandó 

mego ldás a méh eltávo lítása, kivéve az t az esete t, ha fiata l, 
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még szü lni kívánó betegről van szó, akiről feltéte lezhetjük , 

hogy részt vesz rend sze res kontro ll vizsgá latokon. Ilye n eset

ben a rekonizáció vagy a cervix amputác ió mérlegelendő. 

Termés zetesen ez utóbb iak csa k abban az eset ben j önnek 

szóba, ha nem áll fenn kóros ér vagy ny irok inváz ió. 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. Az JA I és IA2 stá diumú carc i

nománá l - azo n ritka kivételtől eltekin tve, am iko r a beteg ge n

eratív korb an van és sz ülni akar - műtéti megoldást javas lunk , 

me ly alatt az uterus eltávo lításá t ér tjük az adnex um ok konz

ervá lásáva l. Am ennyiben a korrekt felvilágosítás e llenére a 

müt étbe nem egyezik bele, a megfelelő dokumentác ió mellett 

(a megaj ánlott műtét el nem fogadá sát aláírásáva l igazo lja) 3 

havonta kolposcopia, cytolog iai kon trollra rende lj ük be. 

3 . Ml A TEENDŐ, HA A KONIZÁCIÓ (HIDEGKÉS, LÉZER, 

HUROKKIMETSZÉS, STB) UTÁN NAPOKKAL MEGÉRKEZETT 

SZÖVETTAN IAl , ILLETVE IA2 STÁDIUMÚ MÉHNYAKRÁKOT IGA
ZOL, A KIMETSZÉS AZONBAN AZ ÉPBEN TÖRTÉNT? EGYÉB 
ELTÉRÉS NINCS. VÁLASZÁBAN VEGYE FIGYELEMBE A BETEG 

SZÜLÉSI IGÉNYÉT IS. 

APRÓ GYÖRG Y DR. A dö ntés mechanizm usa hason ló, JA 1 

stád iumban reconisatio nem szükséges . IA2-be n rad iká lis 

hys terectomia és lymphadenectomia javaso lt. 

BERBIK ISTVÁN DR. A le letet ugya ncsak halad ék tala nul 

közlöm a pácie nssel vagy megneve zett hozzátar tozójáva l. 

Tájékozta tom arró l, hogy a ross zindulatú folyamat teljes 

egészé ben eltávo lításra kerü lt ugyan , de kiúju lása nem kizárt. 

Ezé rt, ha gyer meke má r van , vagy a csa ládter vezést befejezte , 

a méh eltávolítását java slo m. Ha gyermeke még nin cs, úgy a 

páciens dönt ése alapján, ha módja van egy -két éven be lül 

gyermekvállalásra , fe lajá n lom a rend szeres sza korvosi 

el l enőrzést, annak tudatos ításáva l, hogy a válla lt és tervezett 

terhesség idejé n eset leg kiúju ló rosszindulatú folyamat miatt 

a terhesség bárm ikori befeje zésé re kénys zerülhetünk a méh 

és eset leg a magzat elvesztéséve l is. 

BO RSOS ANTAL DR. Az igazolt invazív folyama tra va ló 

tek intette l az előzővel azo nos módon járok el. 

DOSZPOD JÓZSEF DR. Ha a bete g nem kíván sz ülni, akkor 

praeo perat ív sugá rkeze lés után méheltávolítás javaso lt és a 

műtét i preparátum tól függően po stoperatív irrad iatio . 

Amennyiben sz ülni kívá n, megfelelő felvilágo sítás és három 

havo nta történő onkológ ia i ellenőrzés javaso lt. 

GARDÓ SÁN DO R DR. Biztosa n épbe n történt kimets zés és 

JA I stádium ese tén, amennyiben a bete g fiata l, illetve szü lni 

akar, a kezelést szoros cyto log iai és ko lposzk ópos kontrol l 

mellett befejezettnek tekintem. 35 -40 éves kor fe lett egyszerű 

hys te rectom iat j avaslok. 
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IA2 stád ium esetén neheze bb a he lyzet, mivel 7% körül van 

az esé lye annak , hogy a kismede nce i nyirokcsomók is érin tet

tek. Ez eset ben az egyszerű hyste recto mia nem nyúj t töb bet, 

mi nt az épben törté nt co nisat io, ezé rt kite rjesztetl méh

e ltávo lítás és lymphadenec tomia végzendő. Ame nnyibe n vi

szon t a beteg meg kívánja tartan i a méhet, nem beszé lném le 

errő l. Végü l is a 93:7 arány nem is olyan rossz, bátraké a 

szerencse. 

JAVIER MAGRINA , M .D . Meg határozom a kónusz széle it a 

m ikro invazív méhnyak e lvá ltozás körül az invázió leg mé

lyeb b po ntj átó l 5- 10 mm- re . A javaso lt követés kolposzkóp ia 

és a méhszáj felszínéről és a nyakcsatornábó l kenetv izsgá lat 

három havon ta, két év ig, majd hat havon ta tovább i három 

év ig. Azok nak a be tegeknek, akiknek nincs fogamzási tervük, 

IA I stád iumban egyszerű méhe ltávo lítást, IA2 stád iumban 

módosí tott rad iká lis mé heltávolítást j avaslok. A kim etszés 

módja , konizáció , hurokkimetszés, hidegkés , vagy lézer nem 

befo lyáso lja a fenti kezelé si tervet. 

MARTON ISTVÁN DR. Ugyana z a vá lasz mint 2. ké rdés esetén . 

PÁLFALVI LÁSZLÓ DR. H a a szövettan épbe n kime tszett IA 1 

carcinomát igazolt, még szüln i kívá nó fiatal nők ese tén nincs 

sz ükség további beavatkozásra, csupán szo ros után követés re. 

Idősebb, szü lni már nem kívánó beteg ese tén a betegge l 

történő megbe szé lés alapján javasolom eldönten i a méh 

eset leges megőrzését vagy e ltávo lítását. IA2 carcinoma esetén 

a fent i okból m inden ese tben rad iká lis méhe ltávo lítás ! 

javaso lok, kismedencei lymphadenectom iával kiegés z ítve. 

lgé retes, de még csak klinikai tr ia lban megengedhető próbál

kozás , a méhtest kon ze rvá lása Wertheim műtét so rán, a fert ili

tás megőrzésére. 

RÁKÓCZI ISTVÁN DR. Az épben va ló kimetszés ese tében 

messzemenően figye lembe kel l venn i a be teg korát, eset leges 

fert ilitási igé nyét. Későbbi korban, vagy ha a beteg má r szü l

ni nem óhajt, a betegge l va ló konzultác iót követően de finit ív 

mego ldás vá lasztandó. IA I ese tében egyszerű hysterectomia 

végzendő individuál isan ad nexec tom iáva l vagy anélk ül. IA2-

nél kite rje sz tett hysterectomia Wertheim szerint a beteg 

korá tól függően az adnexu mok konzervá lásáva l. Ezekbe n az 

esetekbe n sugá rkeze lés nem sz ükséges . Ha a be teg fiata l és 

még szülni sze ret ne, IA I esetében a l étező rizi kó l ehető

ségé nek feltárását követően - anna k ismeretébe n, ha a beteg 

ezt vá llalja - szoros obse rvat io is lehetséges. 

RESCH BÉLA DR., BITÓ TAMÁS DR. Reko nizác ió műtétet nem 

végzü nk, egye bekbe n ugyanúgy j áru nk el, mint a 2. pon tban . 

JOSEPH G . SCHENKER, M .D ., SHAOU L 0 . AN TEBY, M .D . 

IA I stádiumú menopa uza előtt lévő nőknél , akik ferti litásu kat 
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meg ó haj tják ő ri zni, a koc káza t megbeszé lése utá n az 

e ll enőrzés fontolóra vehető. Ha csa ládtervezés i igény nincs, 

méhe ltávo lítás javaso lt. JA2 stád ium ban minden betegnél 

indo kolt a mé heltávo lítás. A menopauza után lévő nőknél 

ugya nez a keze lés. Ha a menopauza előtt l évő nőknél , akik 

ferti litásukat még meg akaij ák őrizni , léze rre l törté nt konizá

c ió, indo kolt hidegkés koni zá ciót végez ni a kónusz körüli 

szövete k pon tos tisztázására. 

ALBERT SIN GER, M .D. IA I és IA2 stádium ú mé hnyakrák 

ese tén, ha a kúp alakú kimetszésse l e ltávo lított anyag széle i 
daganatme ntese k, a továb bi teendőket a daganat nagysága és 

az határozza meg , hogy a vér-ny irokér rése kben láthatók-e 

dagana t sej tek. Ha a dagana tos e lvá ltozás szé lességé ben a 7 

mm-t meg hala dja, és jelentős a vér-nyi rok rések beszürtsége, 

úgy gondo lom , hogy a megfelelő méheltávo lítás e lvégzése 

indokolt , kü lönösen akkor, ha a beteg már nem kíván szül ni , 

és a me nopauzán túl van. lvarére tl korba n lévő betege knek 

megmondanám, hogy annak a valószínűsége, hogy a nyirok 

cso mókba daganatsej tek jutottak 2-5% akko r, ha a daga nat 

szélességé ben 7 mm -nél nagyob b. Ha kiseb b, m int 7 mm , és 

te ljesen az épben távolí tot tuk el, ez a kockázat nem több, mint 

1-2 % és ezért szoros követés elegendőnek tűnik. 

SMID ISTVÁN DR. Az IA I és IA2 stádi umú carc inoma épben 

történő kimetszés e esetén legtö bbször csak 6 havon ként i 

ellenőrzést végzünk. Ezt haso nló e lvek és gya kor lat sze rint 

végezzük, mi nt a CIN 3-as esetek nél. A IA2 stád iumba n, ha a 

beteg nem kíván gye rmeke t szü lni , különöse n 35 év felett, 

va lam int, ha vér- vagy nyiroké rben történő invá ziót észle l a 

patho lóg us, a méh e ltávolí tását javaso lj uk. 

CHRISTIAN J. THALER, M.D. Stád ium IA I folyamat esetében, 

épben végzett kimetszés! követően a daganat megmaradá 

sá nak vagy kiújulásá nak kockázata nagyo n kics i. A 

fogamzó képesség megta rtható . A ráko s megbe tegedés he lyi 

kiújul ásána k vagy megmaradá sának veszé lye még IA2 stád i

umú esete kb en is elenyésző, ha a sebész i szé lek épek. 

Azo nban az IA2 ese tek 1-3%-á ban mede ncei nyiro kcso mó 

átté te ket fogu nk ta lá lni. A foga mzóképesség megtartása 

indoko lt lehet , amenny iben erre igény van, azon ban mede ncei 

nyirokcsomó mi ntavé tel (endosz kópos) végzése mérleg e

lendő. Minden egyéb ese tben méhe ltávo lítást ke ll felajá nlani . 

THURZÓ LÁSZLÓ DR. A mennyiben a konizác ió utáni szövet

tan IA 1, illetve IA2 stád iumú karc inomát igazo l, de a kimet

szés az épben tört ént, e ltekinthetü nk a tovább i műtéti bea

vatkozás tól akkor, ha: a) a beteg fiata l és még szülni kívá n, b) 

a be teg koope rác ió képes, így a gondos nyomonköve tése biz

tos ítható, e) a szöve ttani le letben sem ér, sem nyirok invázió 

nem mutatható ki , cl) a beteg megfelelő fe lvilágos ítása 

meg tö rté nt a lehetséges e lj áráso kró l, azo k eset leges 

előnyeirő l , ille tve hátránya iról , a beteg a fe laj án lott 
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Bősze P és a résztvevők 

lehetőségek közü l döntött, és döntését a kór lapban aláírásával 

igazo lta. 

VESZELOV SZKY IVÁ N DR. Teendőnk lényegé ben az előző 

pontokban fog laltakkal egyez ik, azzal a kivétel lel, hogy ge

neratí v korban , meg lévő szülés i igény ese tén a műtétet nem 

forszírozzuk. Generatív kor után , vagy társindikációk ese tén 

azonban mindenféleképp meg nyugtat óbb az uteru s 

eltávolítása. 

4 . MYOMA ESETÉBEN MIKOR JAVASOLT A MÉHELTÁVOLÍTÁS? 
KÉREM FEJTSE KI AZOKAT A TÉNYEZŐKET, AMELYEK 
MEGHATÁROZZÁK A JAVASLATOT. MILYEN ESETEKBEN 
VÁLASZTJA A HASI ÉS MILYEN ESETEKBEN A HÜVELYI 
MÉHELTÁVOLÍTÁST? HASI MŰTÉT ESETÉN A MÉHNYAKAT IS 
MINDIG ELTÁVOLÍTJA? MÁS SZÓVAL, MIKOR DÖNT SUPRA
VAGINALIS CSONKOLÁS MELLETT? 

APRÓ GYÖ RGY D R. Myoma ese tén a méh eltávolítá sát szük

séges nek ta11om, ha: 1. az uterus 12/40-n él nagyo bb, mult i

plex myomás j el legű, 2. kifejeze tt pana szokat (fájdal om, 

vérzész ava r) okoz, 3. kite1je dt dege neratio j ele it mutatj a 

(ultrahangvizsgá lat). Ferti litási igé ny esté n, ha a myoma 

nagysága, a góco k szá ma és azok elhelyezkedése conservatív 

műtét i megoldás t nem tesz lehetővé, és a teherbeesés, illetve a 

terhesség kihordása remé nyte len. 

A hysterecto m ia módját e lsősorban a méh motilitása szabja 

meg. Rutinszerűen 14/40 nagyság ig a mo bilis uterust hüve 

lye n kereszt ül távolítjuk el, szükség szerint laparosco pos 

assistent iával. Fixált , 14/40 feletti nagyságú uterus és egyéb 

has i patho lógia ese tén a laparot omiát prefe ráljuk. 

Supravag inal is amp utatiót csa k ext rém ritkán végz ünk , a 

beteg igen kifeje zett kérésére. Ritkán adódhat műtéttechn i kai 

ok is (nagyo n kötött cerv ix, extrém obesitas). 

BERBIK ISTVÁN DR. Ha a család tervez és befejezése után 

pana szt okoz (i smétlődő vérzészava r, anae mia, fájda lom, 

szé kelés i, v ize lés i, szex uáli s diszkomfort, betegségt udat , pho

bia), ha a pác iens panaszmentes, csa ládtervezésé t befej ezte, 

de még menstruá l és egysz er csak kiderü l, hogy férfiökö lny i, 

vagy nagyo bb myomás méhe van, illetve ha a daga nat gyor

san növeksz ik, valamint akk or, ha társindikáció is van. Ha 

nem sikerül az előre tervezett konzervatív myoma mGtét (enu

clea tio). 

Tartok tőle, hogy a mai ínséges és nullaegész -valamenn yi 

szorzószá mos alulfinan sz írozott egészségügy ünkbe n, telj es ít

ményorientált hétköznapjainkb an nemcsak ezek a java llatok 

léteznek . 

Hasi méhe ltávo lítást nagyméretű myo ma ese tén, il letve 

előzetes, belső nem iszerveken végzett laparotomia ese tén 
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( csász árme tszést is be leé rtve) vá lasztok, valami nt azokban az 

ese tekben, am ikor króni kus kismedence i gyulladás, per itoniti s 

után i állapot , ismert intraab dom inális össze növések az uterus 

és az adnexumok kellő mobili zá lhat óságát megne hezítik. 

Ugya ncsak hasi méheltávo lítást java so lok akkor , ha az opera

tőr nem rendelkez ik elegendő tapa sztala ttal a hüvelyi 

méheltávolításban és a páciens ragasz kodik szemé lyé hez, 

va lam int akk or, ha a páciens kifejezetten ragaszkod ik a 

laparo tom iához. Csak my oma miatt végzett hasi műtét ese tén 

nem törek sze m megr ögzötten az ép méhnyak eltávo lítására, 

illetve nem köve telem meg munkatársaimtól, különösen 

akkor , ha a mGtét folytatásának biztonsága a műtét közben 

válik nyilvánvalóvá (vérzés, sé rü lés veszé lye, anaesthesiolo

g iai okok). Ha a páciens későbbi együttműködési kész sége 

feltéte lezhető, vé leményem sze rint a benth agyott méhnya k jól 

v izsgá lható és szűrhető sze rvré sz let marad és később, 

másod ik ülésben bán11ikor, egyszerű hüve ly i műtéttel na

gyo bb megterhe lés nélkü l eltávolítható. 

Lehetől eg hüvelyi méhe ltávolítá st vá laszto k akkor, ha a hü

vely maga is rekon strukci óra szoru l. agy tiszte lettel adózom 

a "vag tot"-baj nokoknak , de a Cohen sze rin ti alsó haránt 

laporotom ia is az "elegán s" behatolási mego ldáso k közé tar

toz ik, és a legkevese bb szövődménnyel jár. 

Nem érez tem a feltett kérdések ben lapa roszkópos myomec

tomiára , hysterectom iára és laparo szkóppa l assz isztált hüvelyi 

méhe ltávo lításra vona tkozó utalást. Ezért nem térek ki eze n 

új abb technikákró l való vé leménye m ismerte tésére. 

BO RSOS ANT AL DR. Feltét elezve, hogy "egyé b elté rés nincs" , 

myoma estén méh eltávo lítás! akkor jav as lok, ha ez várhat óan 

a beteg pana sza it szövődmények nélkül megsz ünt et i. A j ava l

latot meghatározó paramét erek sora ige n hossz ú, de a leg

fontosabbak a myoma nagysága, elhelyezkedé se és ex trage ni

tá lis szervekhez va ló viszonya, a panaszok sú lyossága és tar 

tama , a beteg kora és csa ládtervezés i szánd éka , be lgyógyásza

ti és mfüét i anamn ézise . A tech nikai biztonság szem előtt 

tartá sáva l töreksze m a hüve lyi úton történő megoldásra. 

Kedvező hüvely i viszo nyok és mob ilis uterus eseté n a fér

fiökö lnyi uterus eltávo lításá ra is előnyösebbnek tartom a 

hüvelyi méheltávo litást. Hasi műtéteknél a cervix egy i dejű 

eltávolít ását, ma már nem tartom minden ese tben kötel ező 

érvényű szabály nak. A cervix eltávo lítása kismérté kben , de 

növe li a műtét morb iditását. Még gondos tech nika eseté n is 

rom lik az ováriumok vérellátása, szem ben a supravag inál is 

amputác ióval. A méhnyakrák "megelőzése" a rákszGrés mai 

színvona la mellett o lyan fokú , hogy fel tehető a kérdés , 

indoko lt-e a cerv ix rutinszerű eltávo lítása olyanko r, am ikor a 

beteg gyógyu lása a méht est eltávo lításával is elérhető. Ennek 

ellené re az elterje dt és ma még általánosan érvén yes sza bály 

megvá ltoztatása előtt cé lszerű len ne random izá lt vizsgá la

tokat végez ni. 
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DOSZPO D JÓZSEF DR. A myoma eltávolítására akk or kerül 

so r, ha az króniku s pana szokat okoz (vé rzés, a lhasi fájda lom, 

vizelés i-, szé kelési pana szo k, krónikus vas hián yos anaem ia, 

ca rdia lis pana szok stb.). Természetesen döntő fontosságú a 

nagysága is. Hüve ly i méheltávolítást végzün k, amenny iben 

az t az anatóm iai viszo nyok l ehetővé teszik: l ehetőleg mu lti

par itás, mob ilis férfiökö lnyit meg nem halad ó uterusna gyság, 

e lőzetes has i műtét hiánya, stb. Minden ellenkező esetben az 

uterust hasi úton távolítjuk el. A hasi műtétek esetén a méh

nyaka t mind en esetbe n eltávo lítjuk. Két megjegyzés: 1. ebben 

az esete n a cervixcson k-ca rcinoma megelőzhető, 2. nem igaz 

az a megá llapít ás, hogy a ce rvixcso nk eltávo lítása a hüvely 

funkciójában zava rokat okozna. A supra vag inális amputáció

nak egyet len indik ác iója , olyan technikai nehézség, amely 

csak a körn yezet sú lyos sérülése i árán o ldható meg (retrocer

vica lis endomet rioz is, súlyos össze növések). 

GARDÓ SÁNDOR DR. Tünetmente s myoma esté n műtétet 

javas lok, ha az uterus nagys ága e léri vagy megha ladj a a 10- 12 

hetes terhes méh nagyságát. Műtét i indik áció t képez továbbá, 

ha a daganat gyo rs növeke dé s i tendenciát mutat , ha 

vérzészava rt okoz (anaemia) , továbbá ha fájdalomma l vagy 

kismedencei disz komfort érzésse l társul. Izo lált góc vagy 

gócok esetén egy re inkább a myo mectom iára töreksz ünk , nem 

csa k fert ilitas igénye esetén, hanem 40 -45 évnél fiata labb 

páciensek nél is. Diffú z uterus myomatosus esetében viszont a 

méheltávol ítás jön szóba , amenny iben a fentebb em lített 

feltétele k fennállnak. 

A méhnya kat rutinszerűen nem távolítom el. Amenny iben az 

előzetesen elvégzett cyto logia i, illetve kolposzkópos vizs

gálat , valamint a fractionalt abras io szöve ttana a malig nus 

folyamatot kizárja , és a beteg részvétele a tovább i cy tolog iai 

szü rése ken biztos ítottnak látsz ik, úgy felaján lom a paciens nek 

a vála sztás l ehetőségét a supra vaginali s cso nkolás, illetve a 

cerv ix e ltávo lítása között. Úgy go ndo lom , hogy j óindulatú 

elvá ltozások esetén a kötelező cervix eltávol ítás dogmáját 

ideje lenne felülvizsgá lni . 

HERCZ PÉTER DR. Az uterus myoma a női kismede nce leg

gya koribb daga nata , nőbetegek kórházi felvéte lének mint egy 

egy harmadáért fele l ős. Keze lését a laparo szkópos és a hisz

teroszkópos se bésze t fej l ődése, vala mint a gyógysze res 

előkezelés lehetősége jelentősen megváltoztatta, és az esetek 

j e l entős része alkalmas mini máli s invaz ív beha tolásból 

végze tt műtétre. Vála szomban e l sősorban eze k sze repével 

sze retn ék fogla lkozn i. A myo ma keze lését több tényező 

befolyásolja: 1. A beteg sze retne-e még szülni, vagy egy

szerűen meg kívánja tartani a méhét. 2. A myoma által okozott 

panaszok, a daganat nagy sága és e lhelyezkedése. Még szü lni 

kíván ó, pana sz mente s, 10- 12 terhe sségi hét nagyság ú méhnél 

kisebb uteru s és csa k lassú növeke dés t mutat ó myom a 

eseté ben elegendő a beteg rendszeres meg figye lése. Még ter-
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hessége t vállal ó, tünetmentes, vagy menorrhagiá ról, vagy más 

panaszró l beszámoló , 10-12 hét nagyság nál nagyob b ute rus

nál lehetőség sze rint myomecto mia java so lható . A méhet 

megtar tani nem akaró betegné l asz imp tomati kus vagy panas zt 

okozó 1 0- 12 terhesség i hét nagyság nál nagyo bb , esetleg gyor

san növekvő daganat miatt hyste rect omia végzendő. 

A myomec tom ia módját a gö b elhelyez kedése határo zza meg : 

sub se ro sus, ill etve intram ur álisa n fekvő myomacso mót 

laparo szkóposa n, submucosus daganatot pedig histerosz kópos 

úton távo líthatunk el. A kikocsá nyosodott és a kis átmérőj ű 

subseros us myomacsomót könnyü minim álisan invazív beha

tolásból operáln i. Nagy kiterjedésű myoma is kihám ozható 

környezetébő l és szükség esetén darabol ás után eva kuálható a 

hasüregbő l. Ko moly technik ai neh ézsége t je lenthet a gö b 

alapj ából kiinduló erős vérzés és a cso mók helyé n vissza ma

radó ürege k zárása. 10 cm- nél nagyobb átmérőjű vagy több , 

neheze n hozzáférhető myom acso mó eseté ben cé l szerű 

laparotómiát végezni. Perimenopausá ban myo lys is (lapa rosz

kópo s myoma koagu láció) ajánlható o lyan bete ge knek , akik 

sze retnék a méhk iirtást és myomec to miát e lkerü lni. A 

myo máho z vezető erek bipo láris tüelektródáv al, vagy kvarc

szá lon veze tett d:YAG léze rsugá rral koag ulálhat ók . A vérel

látá s megszűnése után a myomacsomó elso rvad. 

Submucosus daganat hys teroszk ópo s úton távo lítható el 

reszektosz kóp vagy Nd:YAG léze r a lka lmazásáva l. A hys

teroszkó pos mego ldás lehetőségének a határát az j e lenti , ha a 

myoma göb átmérője nagyo bb mint 5 cm, vagy ha a csomó 

több mi nt 50%-a intramurálisan fejlődik. Itt is sze retném fel

hívn i a figye lmet arra , hogy hyste ro szkó pos myo ma reszekció 

elölt minden ese tben elengedhetet len a prae operat ív diag

nosztikus hys teroszkóp ia és endomet rium biopsz ia végzése. 

A my oma miatt tö rténő méheltáv o lítás ideá lis j aval lat 

laparos zkópos műtétre. A laparosz kóp os hyste rec tomia a has i 

méheltávolítás alternatíváját j e lenti, és nem a vag inális hys

terectóm iát helyette síti. (Nemzetközi és haza i adatok szerint a 

méh eltávolítását 70-80%- ban ha si úton végzik, és csak 20-

30% a vag ináli s hysterectomia). A laparo sz kópos technika 

sze repe a méh kiirt ásá ban az e l őzetes dia gnoszt iku s 

laparoszkó piától a te ljes laparo szkópos méheltávo lításig ter

jed het. 

Az utóbbi időben mind többe n aján lják a méh te ljes kiirtása 

he lye tt a laparo szkópos supra ce rvicali s (subto talis) hys terec

tomia (LSH) műtétet. Álláspon tjuk sze rint a cerv ix meg

tartá sáv al kevé sbé káro sodik a hüv ely alátámas ztó rendszere, 

a Fra11kenhauser-fé le uterovag iná lis plexus, és nem röv idü l 

meg a hüvely . Ezért csökken a prolapsus , az entero kele, a 

hó lyag , és a szex uál is funkció zavaro k kia lakulá sának a 

lehetősége. Az LSH műtéte során ritkábban fordu l elő urete r 

és hól yag sé rül és, va lamint erős vérzés , mint a telj es 
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méhe ltávo lítás alatt. A posto perat ív sza kban a laparosz kó

posa n assz isztá lt vag inál is hyste rectom iához képest is tovább 

mérséklődik a fájda lom , a betege k gyorsa bban térnek vissza 

mindennap i tevé kenységeikhez, va lam int ritkábban va nnak 

szexuális pa nasza ik. Úgy vél ik, hogy sze mben a 40-es, 50-es 

éve kkel, a cerv ixráktól va ló féle lem ma már nem indoko lja a 

mé hnyak pro filakt ikus eltávo lítását, mert a cervix praeca n

cerosus elvá ltozása i ma má r korán feli smerhetők, eme llett a 

nyakcsatorna hám koagu lálása és a tra nsformác iós zó na 

eset leges kimetszése gyakor lat ilag e liminálja a cervix malig

nizálódásának a veszé lyé t. A LS H elsősorban myomás méh

test és ép cervix esetében tűnik megfonto lhatónak . 

MA TTHIAS KORELL, M .D . A méheltávolítás javasol t tü nete t 

okozó (vé rzés, fájdalom stb) myoma eseté ben sikertelen hor

monális keze lést követően, vagy o lyan nőknél ak ikné l a kon

zerva tív myoma kihámozásán ak, illetve a méhnyá lkahártya 

ab lációnak ellenjava llata van. Ame nnyiben méhe ltávolítá s 

szüksége s, minden estbe n a hüve lyi út java solt. A hüvely i 

méhki irtást nehezítő körü lmények esetén (nagy méh, nem vo lt 

hüve ly i szülése, stb.) , hastük rözés végzendő a laparoszkópos 

méhel távo lítás, avag y a laparoszkóp pal assz isztá lt hüvely i 

méhel távo lítás (LAVH) lehetőségét tisztáza ndó. Ha ezek a 

müt étek nem végezhetők, has i méheltávo lítás javaso lt. 

Mive l a méhnyak megtartása nem vezet a medencefenék j obb 

mütét utáni mükö déséhez, valam int mert a mé heltávo lítást 

követő nemi élet zavara i inká bb a mütét előtti sze mélyes 

körülményektől , mintsem a mütét i típu stól függenek, a méh

nyak megtartása a mindennap i gyakorlatba n nem java solt. 

JAVIER MAG RINA , M .D . A méh myomá inál a következő sza

bályt köve tem. Ha a myoma nem zavarj a a beteget, mi sem 

zavaijuk a myomát. Így a mé heltávo lítás indoka a tünetektől 

és nem a méh nagyságától függ . Ált alános vá lasztott módsze r 

a hüv elyi méheltávo lítás darab o lássa l. A 18 terhességi hét 

nagyságú vagy nagyobb myomák eseté ben első lépés a 

hastü kröz és . Ha a betegnek nincs fogamzás i terve , először a 

függe lékek sza lagja inak átvágá sa történ ik meg. Ezután az 

arter ia uterinakra klippet he lyezünk a húgyvezetékek sz intje 

felett. Ha a megki sebbíté s hüve lyi úton nem lehetséges, a 

myomáka t laparo szkópon át add ig kisebbítj ük, amíg be fér a 

medenc e üreg be, és kivehető hüve lyen át. 

Hasi méheltávo lítás eseté n minden esetben j avaslom a méh-

java llt a mé heltávolítás. Az ute rus nagysága , a göbök e lhe

lyezkedése (subm ucos us), vérzészavarok táma sztj ák alá a 

mütét i j ava llatot. Ha tech nik ailag mego ldható, a hüve lyi utat 

vá lasztj uk, has i műtétnél kizáró lag tec hn ikai akadá lyok ese tén 

hagyj uk vissza a méhnyakat. 

PÁLFALVI LÁSZLÓ DR. Alapvetően méhe ltávo lítás javaso lt 

myoma uter i eseté n, ha az a betegnek panas zt okoz (és a 

panaszo k hát teré ben egyéb ok kizárható ). Amennyi ben a 

beteg panaszmentes, a k lassz ikus határ amely fölött 

méheltávo lítás java so lt az un . "férfiökö lnyi" méh . A méh 

eltávo lításá nak módját minden bete gné l kü lön mér legelni ke ll. 

Ha tech nikailag lehetsége s, a hüve ly i méheltávolítás t, ese tleg 

laparoszkóp pal asszisz tált hüvel yi méheltá vo lítást java so lom 

előnyben részes íten i. Amennyiben a port ió ép, és a bete g nem 

szere tné a méhnyak eltávo lítását , ill. vá llalja a rendsze res 

követést , megengedhetőnek tartom az uterus csonko lását 

myoma műtét eseté n. 

RÁKÓ CZI ISTVÁN DR. A myoma eltávo lításának mindi g indi

viduá lis ind ikáci ója van. Hirte len növekvő, kismedencei 

térszűk ítő panaszokat oko zó, befolyá so lhatat lan vérzési 

zavarokka l já ró, vizsgálato kkal igazo ltan kóros dege neratív 

elváltozásokat muta tó, valam int értékel hetően góc ként sze

replő myoma esetében az eltávo lítás ja vasolt. Ezek hián yá ban 

a beteg döntése az iránya dó. Az esetek döntő többségé ben 

hüve lyi méhe ltávo lítá s mellett lehet dönte ni. Hasi 

méheltávo lítás enor mis nagy vagy so kszo ros elváltozás 

eseté ben, va lam int nagyobb és bizonyta lan adn exfo lyama t és 

egyé b kismeden cei megbete gedés (d iverticulos is, en dometr io

sis, stb.) előfordulása esetén szükséges . A hüve ly i műtét 

előzetes kismede nce i mütéteket követően kivitel ezhető. A 

hüve lyi méhe ltávo lítás kontra ind ikác iója laparoszkópos 

gyako rlatta l rendel kező és er re felkész ü lt inté zetben 

nagym érték ben lecsökkenthető. Ilyen intéze tben laparoszkóp

pal assz isztá lva a mütét hüve lyi úton is el végezhetővé vál ik. 

Természe tese n a beteg dön tését is figyelembe kell venni. 

Supravaginal is csonko lás fől eg fiatalabb korban a beteg 

kérésé re reá lis alternat íva. Ennek előfeltétele, hogy a mütétet 

mege lőzően ko lposzkópos vizsgá lat, cytológia és fracti onált 

abras io végzésével bizo ny íthatóa n kóros folyamattó l mente s 

cervixet hagyju nk vissza. 

nyak eltávo lítását, mivel a méhnyak megtar tásának semm i RESCH BÉLA DR., BITÓ TAMÁS DR. Myoma eseté n akk or 

e l őnyét nem figye ltük meg. A Mayo Klinikán a méhnyak- ajánljuk a méh eltávolítását, ha a méh mérete férfiökö lny i. 

csonk eltávo lításo k megközelítően 40%-a csonk előesés miatt Ennél kisebb méh esetén akkor végezzük a méh el távolítását, 

történik, és megfelelő nyomo nkövetés esetén 500 beteg köz ül ha állandó alhasi, illetve deréktá ji panaszo kat (fájda lom , 

1 ese tben lehetett méhnya kcsonk rá kot ta lálni. v ize lés i inger, eset leg vizelési akadály) okoz, illetve ha a 

v isszatérő rende llenes vérzések miatt a beteg aném iássá vá lik. 

MARTO N ISTVÁN DR. A per imenopauza idején, ha a beteg Utó bb i eset ben a mé h eltávo lí tásá nak a ltern atívá j a az 

szá ndéka hosszú távo n a honn onpótló keze lés, akkor feltétlen endoszkópos endometrium ab láció. 
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Amenny ibe n a méh nem tú l na gy, mobili s, az asszo ny több

szö r sz ült hüvelyen ker eszt ül , e lég tág a hüve ly, esetleg hü

ve lyfa li plasz tikai műtét végzése is indok o lt, továbbá korább i 

hasi mííté tek, illetve gy ulladá sok hiányában adhé z iókra nem 

lehet szá mítani , úgy a méh hüve ly i úton történő e ltávolí tásá t 

ajánljuk. 

Amennyibe n jel entős összenövésekre lehet számítani , úgy 

lap aro sz kóppal asszisztál t hüve ly i méhe ltávo lítás az aj ánlott 

e ljárás. Ame nnyi ben az ultrahan g vizsgálat so rán subve sica lis 

myomagóc volt láthat ó, az uterus túl nagy, nem mobil is, a 

hü ve ly szűk, atroph iás, úgy ha si méheltávo lítást végzünk . A 

be tegge l természetesen isme rtetn i kell mindk ét eljá rás 

előnyei t és hátránya it, valam int az t is, hogy ritkán előfordul

ha t, hogy a hüve lyi úton történő méheltávo lítás köz ben o lyan 

komplikáció adód ik, me ly a műtét ha si befej ezésé t teheti 

szü kségessé. 

JOSEPH G. SCHENKER, M.D .. SHAOUL 0 . ANTEBY, M.D. 

A méheltávolítás javasolt panaszoka t ( vérzészavarok, folyam

atos alhasi fájda lom, hólyag tünetek) okozó myo ma es tén , 

va lamint, ha a myoma fokoza tosa n növe ksz ik, vagy ha na

gyobb mint 10 cm. A myoma m inden eseté ben e lőnyben 

részes ítjük a hasi méheltávolí tás!. A méhnyak rendszerint 

eltávo lításra kerü l a mé hhe l együ tt, kivéte lt csak a kü lönösen 

kövé r nők képeznek. 

ALBERT SINGER, M.D. A képzésem a latt azt tanu ltam , hogy ha 

a myomás méh a 12 he tes terhességnek megfelelő nagyságot 

nem ha ladja meg, hüve lyi úton e l lehet távolítani. Most a 16 

hetes terhesség i nagyságú myomák hüvelyi e ltávo lítá sát is 

e lvégezzü k, ha azok GNRH ana lógok adásáva l megk iseb bít 

hetők. Has i méhe ltávo lítás so rán gyako rlatilag mindi g meg

tar tom a méhnyakat , ha azo n e lvá ltozás nem látsz ik, és a 

cito lóg ia i vizsgá lat negatív. Tu lajdonk ép pen egy kics it 

módosíto tt mé he ltávo lítást végzek, amen nyiben egy fordíto tt 
konizációval a ha süreg felől kivágo m a nyakcsato mát egésze n 

a külső méh száj ig . A seb szé leket két , vé rzéscs illapító nyolcas 

ö ltésse l zárom . Az egész méhnyakat csa k e lvétve távo lítom e l. 
Ezzel az e ljárássa l a műtét után i mede nce i fertőzések és a 

vize lés i szövődmények lényegese n ritkábban fordulnak elő . 

SMID ISTVÁN DR. Myoma miat t történő mé heltávo lítás 

ind ikác iój át az alábbi ak határozzák meg: 1. Az á lta la okozo tt 

tünetek súlyossága (függet lenü l a nagyságátó l); 2 . Tün e teket 

nem okozó na gy myoma (fér fi ökö lny itől nag yo bb); 3 . A 

bete g éle tkora; 4. Kívá n-e gye rm eket szül ni? 5. A bete g 
psz ichés be á llítottsága (a méh e lvesz tése komo ly le lki prob 

lémákat okozhat). "Üresnek " érz i magát , frigiditá s stb. ala ku l
hat ki. A 4. és 5. pontban em lített ese tekben mindenképpen meg

kísére lj ük a méh megtartá sát. Hasonlóan j árunk e l a fiata l, fertilis 

korban lévő nők esetébe n még akkor is, ha nem akarnak szülni. 

O sz tá lyu nkon el őszeretettel végezzü k a hüve ly i méhe ltávo lí

tás! (50 -60% -ban ezt a műtétet vá lasztjuk). A hüve ly tág assá-
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ga, az uterus mob ilitása és nagys ága, a góco k e lhe lyezke dése 

(pl. cev ica lis, intra liga mentari s myoma estén nem) a lapjá n 

döntünk . 

Mobi lis uteru s, tág hüvely ese tén újszülöttfejn yi méhet is 

eltávolítunk. Laparotómia - után igen ritka kivételtől e ltek intve -

nem végzü nk hüve lyi méh e ltávo lítás!. Valószínű, hogy a diag

nosztikus és preoperatív laparoszkópia alka l-mazásáva l növe lni 

tudnánk a j elenlegi száza lékot. Eddig nem tudt ak meggyőzni 

ennek előnyéről, indikác iójáró l. Úgy gon dolom, egy Pjá1111es1iel 

metszésből végzert hasi méhe ltávolítás kiseb b terh et j elent a 

beteg számára. Érdeke s, hogy azo k népszerűsítik ez t a módsz

ert, ak ik ige n kevés hüve ly i méhe ltávo lítást végez ne k. Hasi 

műtét ese tén mindi g eltávolítjuk a méhnya kat is. 

THURZÓ LÁSZLÓ DR. Myoma ese tén ja vaso lt a 

mé he ltávo lítá s, ha: a) i dősebb, már szü lni nem kívá nó 

asszo nyró l van szó, b) olya n tün etek va nnak (vérzés, fáj 

da lom , vize let - és szék letürítési pana szo k, stb), ame lyek je len

tősen rontják az életm i nőséget, c) re lat ív indiká ció t jele nt , ha 

a beteg ismerve a myo ma tényé t, ragaszkod ik a műtéti 

mego ldásho z, attól va ló fé le lmében, hogy később a panaszai 

fokozód nak , vagy a fo lyama t rosszind ulat úvá vá lik (a beteg 

vé leménye sze rint). Ha si műtét jön szóba , ha: a) előrement 

hasi műtétek miatt összenövések va lószínűsíthetőek, b) a méh 

nagysága, illetve a hüvely an ató mi ai á llapo ta miatt a hüve lyi 

műtét kockázata magas, c) ha szó ba jön konzervat ív myoma 

műtét, d) ha olya n egyé b meg bet ege dése va n a betegnek, 

ame lybe n a has átteki ntése előnyökkel jár. Egyéb esete kben 

hüve lyi méhe ltávo lítás j avaso lt, ez szóba jöhet előzetes has

műtét utá n is, ilyen kor a műtétet laparoszkó pos asszisztálással 

végezhet jük e l. Ha si műtét eseté n, maga m részérő l a méh

nya kat is el távolítom , va gy is myoma esté n nem dö ntök 

supravagi nál is cso nk olás mel lett. 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. Ismert előttünk az a sebészeti e lv, 

hogy ha a sze rveze tben bá rhol tumor van, ann ak e ltáv olítás a 

j avasolt. Ez azo nban myo mára csa k megszorításokka l a lka l

mazható . Figye lembe ke ll venni a beteg korát, a myoma 

nagyság á t, az ese tleges pana szokat , vérzés i zava rt, ge nera tív 

korba n panaszoka t nem okozó kisebb myo magóc ese tén, ha a 

beteg úgy dön t, szoros obse rvatio mellett a mütéttől e lte kin

tünk . 

Ame nnyiben a myoma nagysága, va lamin t az ese tleges 

társi nd ikációk műtéti e ltávo lítást java llna k, úgy osz tályo s 

gyak orla tunkban a szo kottnál lényegesen gyakrabban dö ntünk 

abdom iná lis méhe ltávolít ás me llett , annak e llenére, hogy 

ismert e lőttünk az a tendenc ia, mely szer int, ha a co llum 

szűrése megoldott , pra ecanceros is nin cs, a sup ravagi nális 

amp utác ió is e l egendő. Ezidá ig a nőgyógyászok közö tt az az 

e lv volt uralk odó, hogy az amput ác ió "szakmai lag könnye bb 

meg o ldás", az a nőgyógyász, aki adott magára , a co llum ot is 
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eltávo lította. A későbbiekben va lósz ínüleg több Chrobak

müté tet fogunk végez ni. Je lenleg i gya ko rla tunkb an supra

vaginá lis amputác iót csak abban az ese tben végzü nk , ha 

müté ttechni ka i nehézsége k (környező sze rvek sérü lésé nek 

veszélye, vé rzés) ez t indokolják , és a ce rvix a műtétet 

megelőzően ép vo lt, cyto log ia PI vagy P2. 

Myomamütéteink eseté ben nemk ívánatosa n kevé s a hüve lyi 

méh eltávolí tások száma (Ennek oka a nem k i merí tő felv ilá

gosítás me lle tt az is, hogy a betegek j obban ragasz kod nak a 

hasi mego ldáshoz , valam int az , hogy területü nkön a szo kott

nál gya krabban fordu lnak elő elhanyagol t, vaginá lis totá l 

exs tirpati ora már nem a lka lma s nagyságú myomák. ) 

Véleményünk sze rint a nem túl nagy (4-5 cm-nél kise bb 

gócok) myo más uteru s mellett, ha az uteru s mobil is, adhae

s iokra szá mítani nem kell , a hüve ly i megol dás a kívánatos . 

Külön javallt a hüvel yi megol dás, ha tár s indikációbó l (incon

tinentica, hüvelyfali des census) hüvelyi társmüt étet is kel l 

végez nünk. 

5. MYOMÁK ESETÉN MIKOR JAVASOLT A GHRH (LHRH) 
ANALÓGOK HASZNÁLATA A DAGANAT MEGKISEBBÍTÉSE 
CÉLJÁBÓL? MILYEN MENNYISÉGBEN ÉS MENNYI IDEIG 
CÉLSZERŰ A GHRH ANALÓGOK ADÁSA? SZÜKSÉGES-E MIN
DEN ESETBEN MŰTÉTET VÉGEZNI A GN-RH ANALÓG KEZELÉST 
KÖVETŐEN? EBBŐL A SZEMPONTBÓL FEJTSE KI, HOGY 
SZÜKSÉGES-E MINDEN ESETBEN A MÉHET ELTÁVOLÍTANI, 
VAGY LEHET KONZERVATÍV MŰTÉTET (PL. FOGAMZÁSI IGÉNY 
ESETÉN A MYOMÁS GÖB KIHÁMOZÁSA), VÉGEZNI. A GNRH 
ANALÓGOK ADÁSÁRA MEGKISEBBEDETT MYOMÁK STATUSÁ
NAK MEGTARTÁSA MEGOLDHATÓ- E GYÓGYSZERES KEZE
LÉSSEL (PL. FOGAMZÁSGÁTLÓ TBL., HORMONPÓTLÓ KEZELÉS, 
FENNTARTÓ, A GNRH ANALÓG INJEKCIÓK STB.)? KÉREM 
VEGYE FIGYELEMBE A GHRH ANALÓGOKKAL TÖRTÉNŐ 
KEZELÉS SZÖVŐDMÉNYEIT ÉS KÖLTSÉGEIT. 

APRÓ GYÖRGY DR. GNRH analógok alka lmazása egyé b, 

benignus nőgyógyászati ál lapotok (endom et riosis, dysfunc

tionalis méhvérzés, hyperandrogen állapot , PCO-ban, súlyos 

praemenstruatiós syn drom a) mel lett myomák ese tében mindig 

kívánatos lenne. Egy részt a méh tömegének reduc tiója tech

nika ilag megkönnyíti a mütétet , több vagi nali s hyste rec tom iát 

tesz l ehetővé. Másrészt az ese tek egy részében feles legessé 

vagy ha laszthatóvá teszi a sebész i megoldást. Különösen 

fontos ez fertilitási igény esetén, mik oris a góco k enuc leá lása 

jobb fertilitá si esél lye l végezhető. 

Véleményem szerin t a gócok redukált statusa legere dm énye

sebben fenntartó GHRH keze lésse l konzervá lható. A köl t

sége ket és mellékha tásokat is tekin tve gestage nek is alkal

maz hatók. A hormonp ótló kezelés és a fogamzásgát ló tab let

ták az ered mények fenntartás ában kevés bé ígé rete se k. 

G RH analógok convent ional is ada go lása havonta tört énik 

(pl. gose relin 3.6 mg havonta egyszer), 3- 12 hónapo n át. A 

hosszútávú GNR H keze lésnek határ t szabnak a mellékhatá-
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sok, fől eg a menopausa-tü netegyüttes és a csontve sz tés, utób

bi mértéke 6 hónapos keze lés után 3-5%- ra tehető. A mel

lékhat ások csö kkentése érdekében javaso lt az ún. "add back" 

therapia , ame lynek lényege, hogy a GHRH kezel ésse l együtt 

a hiányzó stero idokat visszapóto lju k, illetve a h iány tünetek et 

más szerekkel e llensú lyozzuk. A lege lterjed tebben alka lma

zott "add-bac k" rezs imek: 1. Ösztrogén (ösztrad io l, ösztr io l) a 

min imá lis adagtó l a te ljes "csontvédő" dózi sig . 2. Ge stagen 

( MPA 5 mg/d, NET 5- 10 mg/d), 3. Kombinált HRT, 4. 

Tibo lone (2.5 mg), 5. Bisphos phonatok. Mive l a fő cé l a 

hypös ztrogén állapot e llensú lyozása, a leghaté konyabbak az 

ösz trogé nt is tanalmazó kombinác iók. 

BERBIK ISTVÁN DR. Myomák ese tén a GN RH (LHRH) ana ló

gok adását a daganat megkisebbít ése céljából háro m hónapi g, 

esetleg 2x3 hónap ig adag olva megengedhetőnek tart om, a 

páci ens m indenre ki terj edő, rész letes felv ilágosítását és írásos 

beleegyezését követően . Meddőség ese tén, va lam int konzer

vatív , méhme gtartó müté t helyett is megengedhetőnek tartom 

a keze lést, ha a páciens, sajá t inform ác iói ra hivatkozva, rész

letes orvosi tájékoztatást követően is megingathatatlanul bíz ik 

a gyógyszeres kezelés te ljes sikerében és/vagy a mütét e lk

erü lhetőségében (beleértve az anyagi szempon tokat is). em 

vagyok meggyőződve arró l, hogy a megk isebbedett myomák 

statusa megtartható hosszútávon további gyógyszeres kezelés

sel (fo gamzásgát ló tab letta, hormonpótló kezelé s, st b), 

egyébként is számol ni kell jelentős soma-topsz ichés hatással, 

amely nem mindig pozitív irány ú. Egyetértek azokkal, akik 

azt állítják, hogy a gyógyszere k kiváltotta müvi k limax 

hatására a myomák mérete csökken ugyan , de a kör

nyez etükh öz szívósabban fognak tapadni és mob ili zál

hatóság uk neh eze bb lesz. Ugya ncsak neh eze bb lesz megtalál

ni a kisméretű gö böket, ame lyek benthagyá sa rec idíva veszé

lyét j e lenti. A mütét sorá n POR-8 oldattal történő, vérzéscsil

lapító cé lza tú myometr ium infíl trác ióva l a GNR H ana lóg 

kezelés pszic hés és anyagi terhe nélkül akár tucatnyi myoma 

eltávo lítása is bizto nságosan elvégezhető. 

BO RSOS ANTAL DR. A myoma GNRH keze lése sajnálatos, 

elsősorban anyagi okok miatt a betegek viszo nylag szűk 

köré ben jön szóba . A női meddőség azon esete iben, ahol a 

myo mán kívül más o kot nem sikerü l azonosítani , akár egy 

depó dóz is is has znos lehet. Nagy myoma progres sz ív 

megk isebbedése természe tesen indokolja a keze lés folytatását 

maximum 3 hóna pig. Az a tapa sztalat, hogy 3 hónap után már 

további meg kise bbedés nem vá rhat ó . A GN RH keze lést 

követően végz ett myo ma enucleat io bizonyíto ttan kisebb 

vérveszteségge l já r, és a szöve ti rétegek prepará lása is 

lényegesen könnyebb . A myoma okozta vérzészavar konzer 

vat ív keze lése hónap~k ig mego ld ás t je lenth et, de a 

megk isebbedett myomák gyógysze res fennt artó keze lésé re 

mind en sze mpo ntbó l ideál is gyógysz er nin cs . 
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A méh eltávolításá t nem tartom szükségesnek minden esetben, 

még akkor sem , ha nincs fertilit ási igény. A panaszokat okozó, 

kiágya zha tó egy vagy néh ány góc nem indoko lj a a telj es méh 

eltávo lítását. Benignus kórképekben a feltétlenül szükséges 

legkevésbé extenzív, tehát lehetőleg szervm egtartó mego ldá

sok híve vagyok. Döntés ünket lényege sen befo lyáso lhatja a 

betege k kérése, természe tesen a részletes és alapos felvilá

gos ítást követően. 

DOSZPO D JÓZSEF DR. Ha a beteg még nem szült, ak kor a 

myomák kezelésé ben szó ba j ön a GNRH analóg adá sa 

(6 hónapos kúra). Tapa sztalata ink sze rint a G RH anal óg 

kezelés re átmenet ileg megki sebbedik a méh, a kúra befejez te 

után azo nban újra növekedésnek indul. Ismételt GNRH 

analóg keze lés csak a legszük ségese bb ese tben indoko lt. 

Fertilis korban a konzervatív myomaműtét e l sődleges cé l. 

A méhnyak megbetegedések és a myomák szakmai kérdései 

pal később már nem láttam ). Iroda lmi köz lése k ismerete sek 

arró l, hogy 4 hónappal a szurpe ssz iós keze lés után a myoma 

mérete visszaté rt az erede tihez hason ló nagys ágra, ezért úgy 

tűn i k , hogy kizárólag gyógys zeres keze lésse l a myoma elim

inálása nem mego ldható. 

MATTHIAS KORELL, M .D. A GN RH analógokka l történő un . 

down regu latio ugyan a myo mák mére tét akár 50%- ra is 

csökkentheti, azonban nehézzé tesz i a daganat kihámozásá t. 

A daganatos méh megkisebbedése egymag ában nem j elenti 

azt , hogy laparoszkóppal eltávo lítha tó. Műtét előtt i GN RH 

analógg al történő kezelés submucosus myoma hiszt erosz kó

pos kivágása ese tén j avasolt. A hormonális keze lés seg ít 

tov ábbá a rendellenes vérzé s miatt kialak ult vérszegénység 

rendezésé ben, de hogy milyen műtétet - méheltávolítá s vagy 

göbkihámozás - végezzünk, az t nem ha tározza meg . 

GARDÓ SÁNDOR DR. A G RH ana lógokkal a myomák Javaso lt a G RH keze lést a ciklus másod ik felébe n kezdeni, 

megkisebb ítése vonat kozásában elsősorban a kö ltsége k miatt 

nem sikerült komol yabb tapa sztalatot sze rezni. Eddig myoma 

esetén csa k akkor alkalmaztun k G RH analógot, am ikor a 

fert ilitás megtart ása és a myo mectomia elvégzése vo lt a cé l. 

Ilye n irányú tapaszta lata ink igen kedvezőek. 

HERCZ PÉTER DR. Ismeretes, hogy myom ák állományába n 

ösztrogé n és progesz teron recept orokat mutattak ki, és a 

myoma növekedése ösztrogéntől függő. A GNRH ana lógok 

adago lásával hypösz trogé n állapo t idézhető elő, amelyben 

csö kken a myo mák nagys ága. G RH analógo k prae operat ív, 

2-3 hónapos alkalma zásáv al mintegy 50%- kal mérsékelhető a 

myomacso mók kiterjedése, és így alkalmassá tehetők a 

kímé letes endosz kópos be ava tkozás ra , ezá ltal a beteg 

élvez heti a laparosz kópos és hiszterosz kópos műtétek közis

mert előnyeit : az enyhe műtét utáni fáj da lmat , rövid kórhá zi 

keze lést és gyo rs felép ülést, a hasfa lat torzító heg nélkü li gyó

gyulást, a kevés műtét utáni szövődményt és a csö kkent 

gyógysze rigé ny t. E kész ítm énye k hatásá ra a myo ma 

erezettsége csök ken, és az eset leges myo mectom ia kisebb 

vérve szteségge l o ldható meg. (Ugy anakkor tapasz ta latunk 

sze rint ilyen esetekben a myo ma csomók környeze tének foko

zo tt fíbr ótikus át alaku lása m iatt a méhfa lbó l a gö bök 

neheze bben hámoz hatók ki .) 

2 cm-nél kisebb átmérőjű myom agöbök praeo peratí v 

előkezelést nem igénye lnek. 2-4 cm átmérőjű daganatok 

ese tében röv id idejű (3-4 hét) Danazo l adása el egendő lehet . 4 

cm-nél nagyo bb átmérőjű myoma előkezel ésére 2-3 hónapig 

tartó GN RH analóg adago lás hatására a tumor mérete és 

erezettsége jelen tősen csök ken. 3 hónapos pra eoperat ív 

GNR H keze lés mellett el ő fordul t , hogy a tervez ett 

hísz teroszkó pos myoma- resz ekc iót a korábba n kb 3 cm 

átmérőjű myomacso mó ese tében, nem tud tuk elvégez ni, mert 

a daganat már nem vo lt látható. (Ezt a betege t én több hónap-
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így az un. "flare up" hatása elkerülhető. Műtét e lőtt i keze lés 

cé lj ából a GN RH ana lógokat havonta egysze r adju k 2-3 alka

lommal. A keze lés t követően a megkisebbedett myoma újra 

növe kedésé t gáto lha tj uk pr emenopa usában l évő nőknél 

fogamzá sgá tló tab letták adásával , a posz tm enopauzában 

lévőknél hormonpótló keze lésse l. Javaso lt olyan össze tett hor

monál is kész ítményt alkalmazni, melyben a gestagének van

nak túlsúlyban. Magas kö ltségük és sok mellékhatásuk miatt a 

G RH analógo k haszná lata csak sz igorú j avallat mellett 

történhet. 

JAVIER MAGR INA , M. D. GN RH analógot (agon istákat) csa k 

olya n betege knél alkal mazo k, akiknél az erős hüve lyi vérzés 

köve tkeztében súlyos másod lagos vérszegé nység a lakul ki. A 

dóz isa 3.75 mg izo mba, havonta egy alkalommal két hónap on 

át. A tanu lmányok azt mutatjá k, hogy ennyi idő elég a vérkép 

rendeződéséhez, és elvégezhető a méh vagy a myo ma 

sebésze ti eltávo lítása , a beteg kívánsága sze rint. incs tapasz 

ta latom a leiomyomák hosszútávú GN RH ago nista keze lésé

vel, mert az irodalmi adatok arra uta lnak , hogy két megfelelő 

keze lés e legendő a myoma meg kisebb ítéséhez és a sebész i 

eltávo lításhoz. Nem látom a leiomyoma hosszú távú GNRH 

kezelésé nek előnyét, m ivel a mellékhat ások j elentősek, a kö lt

sége k pedig nagyon magasak. 

MARTON ISTVÁN DR. GNRH ana lógo k használata myoma 

ese tén kizárólag fenná lló műtéti indikáció esetén indoko lt, 

elsősorban a költségtényező m iatt. Az ana lógok adása három 

hónapig célszerű, melyet műtét követ. Submucosus lokalizá

ciónál konzervatív műtéttő l j ó eredmény vár ható, cél szerű 

ezen beavatkozást hysteroszkópiáva l végez ni. Tartós GNRH 

ke ze lés semmi képp en nem j av all t, e l sősorban annak 

ösz trogén hiányt kivá ltó hatása mia tt, pl. os teoporos is stb . 

Fogamzásgá tló és hormonpótló keze lés telj esen érte lmetlen

nek tün ik a GNRH analóg keze lés alatt . Bár egyes szerzők fel-
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Bősze P és a rés:.tvew)k 

vet ik a GNR H keze lés me llett a hormonpótlá s e lvi lehető- elvégezn i. A megkisebbed ett myomák stá tuszá nak megta rtása 

ségé t, azonban az én orvos i szemlélet emme l ez ütköz ik. fenntartó G RH analó g injekc ió kkal lenn e lehetséges , de 

figye lembe véve költ ség ességét, va lami nt a mellékhat áso kat , 

PÁLFALVI LÁSZLÓ DR. A GN RH analógo k, myoma góc a gya korlatban nem alkalm azzuk . A horm onde pend ens 

megkisse bbít ésére történő hasz nálata ese tén , a következő 

szem ponto kat kell figye lemb e venni: a) a keze lés ige n drága , 

b) a keze lést követően javaso lt a hyste rec tómia , c) a beteg 

neh eze n egyezi k be le egy hóna pokig tartó keze lés be, mel ye t 

követően még is e ltávo lítják a méhét, d) a kez elés jelentős 

mellékhatáso kkal j ár (hőhullámok, hüvelyszárazság, psz ichés 

labilitá s stb.) A fent felso roltakat figyelembe véve nem j ava

so lom a GN RH ana lógok rutin sze rü a lkalmazását a klinikai 

gyako rlatb an az említ ett cé lra. 

em lőkarcinóma, va lam int prosz tata karc inóma keze lésében 

s ikeITel a lkal mazo tt tamox ifennel is valósz ínül eg lehet ne a 

myomagóco k méretét csökkenten i, bár eITe vo nat kozóan iro

da lmi ada tok nem ismeretesek. Egyes irod almi adat ok szer int 

foga mzásgátló szedése so rán se m növekednek a myomák , 

eset leg csökken het is a méretü k. Kérdéses, hogy a GN RH 

keze lés t követően elke zdett hor monális fogamzásgátlás 

me ga kad ályozz a-e , illetve lass ítja-e a myomagóc újbóli 

növe kedésé t. Menopa uzá ban al kal mazott hormonpót ló 

keze lés so rán a myomák újbó li növekedésnek indu lását 

RÁKÓCZI ISTVÁN DR. A G RH ana lógok ha sz ná lata többen is megfigye lték . Az utóbb i időben kifejlesztett sze lek-

myomák ese tében csa k akko r indikál t, ha a keze lést mütét 

köve ti. A Magyarországon forga lomban lévő Dec apepty l vagy 

Zo ladex de po készítményből 28 naponként 2 vagy 3 alkal om

mal (3.7 ill. 3.5 mg) inject iót kap a beteg. Ugyan is a G RH 

ana lógok myomára kifejtett hatása reve rz ibil is. A 

megk ise bbede tt myo ma statu sa ez t követően nem stabili zá l

ha tó. A sze r adá sának indik ác iós területe azokban az esete k

ben van, ahol a méh megtartása a kívánalom, fert ilit ási igé ny 

ese tén, ahol ana tó mia ilag a myo más göb vagy göbök enucle

atioja lehetséges . Alkalmazható még o lya n ese tekben, am ikor 

a megkise bbedett myom ás méh a lkalmassá vá lik hüve lyi 

méheltá vo lítá sra. Előnyös lehet endome tTiosiss al szövődött 

myo ma mütéti előkészítésére is. A GN RH analógo k adásá nál 

messzemenően figye lemb e ke ll ve nni, hogy menny iben 

hasznos mint mütét i előkészítés, va lam int mellékha tása i miatt 

is (klima xos tün etek j e lentkezése, libidó csö kkenés stb .) men

nyire zava ró a több hónapo s keze lés . Min deze k mellett nem 

hagy ha tó figye lmen kívü l a keze lés magas kö ltsége sem. 

RESCH BÉLA DR., BITÓ TAMÁS DR. Menopa uza előtt álló 

be teg ese tén, miut án a myo ma az ösz trogé n hatás hiányá ban 

nem fog tovább növe kedni , sőt vá rhatóan so rvadásnak indu l, 

megkísérelhető a GNR H keze lés, így elkerülhető a méh 

müt éti e ltávo lítása. Ame nny iben a myo magóc túl nagy, enuk

leáció j a a méhűr meg ny ílásának veszé lye miatt kock ázatos 

mege lőző GNR H kez elés né lkü l. Megelőző GN RH keze lés 

eseté n a műtét so rán fe llépő vérzés is várhatóan kevese bb 

lesz . Konze rva tív műtétet elsősorban repr odu kc iós korban 

levő nőkön végz ünk , ak ik mé g sze retn ének szü lni , ill. 

egyé b okok miatt ragasz kodn ak a méhük megtartá sához . 

Konze rva tív műtét e lőtt 3-6 hónapi g (hav i I amp .-t) cé l szerű 

GNRH keze lés t a lkalmazn i. A hossza bb keze lés nek az 

eset leges szövődmények , illetv e a keze lés igen költséges vo lta 

képezi gá tját. A myo magóc méretének meg kise bbedé se az 

e lső injek ció utá n lesz a leg látvá nyosabb , a tová bbi injekc iók 

egy re k isebb mérté kben fogják a myo ma góc mére te it 

csök kenteni . Miv el a GNR H keze lés e lhagyásáva l a myo ma 

ismét növe kedés nek indul , célszerű a műtétet a kúrát követően 
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lív ösztrogén rece ptor modu látor ra lox ifene (me ly várha tóan 

még az idén gyógysze rtári forga lomba kerü l) viszo nt csont

ritkul ást megelőző, valam int kardi oprotektív hatását ané lkül 

fejti ki, hogy a méh, illetve emlő ösz trogén rece ptoraira is 

hatna . Ezáltal nem kell szá mo lni sem az endo met rium hiper

plázia veszé lyéve l ( így feles legessé vá lhat progesz tero n adása 

intakt méhhel rendel kező nőknél), sem az emlő daganatos 

megbetegedésé nek hossza n tartó hormonpót ló keze lés (több , 

mint 10 év) sorá n megfigye lt inc iden cia növekedésével. 

JOSEPH G. SCHENKER, M.D. , SHAOUL 0. ANTEBY, M .D. 

GN RH adása különöse n akkor célszerű a myoma eltávo lítás 

e l őtt, ha a myo ma a méh a lsó részébe n vagy a mé hnyak ban 

helyez kedik e l. Méhel távo lítá s azo nb an megkísérelhető 

azo knál az asszo nyoknál , akik a méhü ket meg kívánják tar

tan i. em adunk foga mz ásgá tló tablett át vagy hormo npót ló 

keze lést a GN RH ago nista keze lés idejé n vagy utána. Tünete t 

okozó fibroid ese tén G RH keze lés ered ményese n a lkal 

ma zható me nopauza körül lévő nőknél , ha a myoma a 

keze lésre megfelelően me gk isebbed ik . Ezekben az ese tekben 

a méhe ltávo lítás so kszo r elkerülhető. 

ALBERT SINGER, M.D. A méh meg kis ebbíté sére szü kség 

ese tén használjuk a G RH ana lógokat. Ren dsze rint Zo ladexet 
adu nk, havonta egy ampull át két a lka lom mal. A men ny iben a 

mé h a keze lésre érzé keny, meg kisebbedése két ampu lla 

hatására álta lában beköve tkez ik, harmad ik vagy negyed ik 

injekció adására nagyo n ritk án kerü l so r. Mag un k a lka lmaz
zuk , az úgy neveze tt "add-vissza" (add -back) keze lést. Ennek 

sorá n a GN RH keze lés má sod ik hónapj ától bőrön keresztül 

felszívódó ösz trogén kész ítményeket adunk . Előfordul, hogy 

a GNRH keze lés anny ira hatásos, hogy a beteg nem akarja a 

méheltávo lítást, annak e llenére, hogy min dig me gmondju k, 

hogy a nyoma a GN RH keze lés után álta lába n újra meg 

növe ksz ik. A nyo más göb vagy göbök kihámozásával, ame ly 

tö rténhet laparosz kóp seg ítségéve l vagy has metszés alka l

ma zásáva l, a méhe ltávolítás elkerülhető. Ezt a me go ldást 
vá lasz tjuk . Ami a meg kise bbedet t nyo mák újranöve kedésé nek 

meggá tlását illeti, azt hi sze m, a leghatásosa bb a méhn yá lka-

1997 Nőgyógyászati Onkológ ia 3. 255- 273 



hártya eltávolítása vagy egy Levo norgestrelt ta rta lmazó 

méhenbe lü li eszköz ( IUD) behelyezése. Vannak o lyan vizs
gá latok, ame lyek arra uta lnak, hogy a GN RH ana lógo kka l 

megk iseb bített mé hek nem növeked nek újra, ha a méh nyá lka

hártyát és ezze l a növekedés i faktorokat eltávo lítjuk. 

SMID ISTVÁN DR. Saját tapaszta lato m nincs , de az irodalmi 
adatok nem győztek meg a GN RH analógok haszná latá ról 

myoma esetén. éhány mm-es kisebbedés nem je lent se mm it, 
a "vértelenítés" megoldható PO R-8-as oldatta l is. A konze r

vat ív mütéttel kapcsola tos véle ményemet már kifejte ttem a 4 . 

kérdés re adott vá laszomban. A fogamzásgátlók , non- steroidok 
szedésétől nem várható a myoma növeke désé nek csökke nése . 

THURZÓ LÁSZLÓ DR. GN RH analógok haszná lata j avaso lt a 

daganat megk isebbí tése cé lj ából, akkor , ha így has i müté t 

he lyett hüvelyit tudunk végezni, vagy abban az esetben, ha 

csak egy vagy kettő nagy göb ta lá lható . Ezek megk isebbít ése 

a mütét i beavatkozás leegyszerüsítését jele nthe ti , és várható a 

szövődmények gya kor iságá nak a csökkentése. A GN RH 

analógok a lkalmazá sa nem lá tsz ik szükségesnek 3 hóna pon 

túl. A G RH analóg kezelés t követően nem feltétlen ül szü k

séges minden esetben müté te t végezni, illetve a mé het 

e ltávolí tan i, számos esetben , főleg ha a ferti litás i képesség 

megtartá sa az igény, úgy javal lt a konzervat ív mütét. A 

megk isebbede tt myomák státuszá nak megtartása gyógysze res 

kezelé sse l megoldható , de ez főleg fiatalabb betegek ese tében 

jön szóba. En-e javas o lható fogamzásgát ló tab letta szedése, de 

nem javaso lnám a hormo npót ló kezelést , va lamint a fennta rtó 

GN RH analóg adását. Annál inkább sem javasolnám ez utób

bit, mert a keze lés rendkívü l kö ltséges. 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. Annak e llené re, hogy a GN RH 

analógok myoma mütéte k kapcsán irodalmi adatok szerint 

kedvező hatá súak , mind a myoma gö b nagysága, mind a 

műtéttechn ikai feltéte lek vonatkozásában - a kés z ítmé nyek 

ára, és a jól ismert T B-finanszírozási nehézs égek miatt a lka l

mazásáva l csak kivéte lesen vannak tapa sz talataink. 

(Területünkön négy megyére terjedően a támogatott ese tek 

szá ma limitált !) Tervezett konzervatív myomamütétn él - ha 

cél a reproduktív kép ess ég megőrzése - 3 hónapi előkezelés 

után végezzük a mütétet (pl. Deca peptyl Depot havi I amp.) 

6 . HOGYAN KEZELI A KIÚJULT MÉHNYAKRÁKOT? KÉREM FEJTSE 
KI, HOGY MILYEN KEZELÉST JAVASOL, HA A BETEG MÁR 
KAPOTT SUGÁRKEZELÉST, ILLETVE HA NEM KAPOTT, TOVÁBBÁ, 
HOGY MELYEK AZOK A TÉNYEZŐK, AMELYEK MEGHA
TÁROZZÁK A DÖNTÉSÉT ÉS MILYEN IRÁNYBA. MIKOR TART 
INDOKOLTNAK MŰTÉTI MEGOLDÁST, MIKOR BESUGÁRZÁST, 
MIKOR GYÓGYSZERES KEZELÉST ÉS MIKOR CSAK TÁMOGATÓ 
KEZELÉST? AZ ESETLEGES MENTŐ KEZELÉS TÜKRÉBEN MILYEN 
SZAKMAI, SZEMÉLYI ÉS IDŐRENDI KÖVETÉST JAVASOL? Ml A 
VÉLEMÉNYE AZ EXENTERÁCIÓRÓL ÉS A CORT-MŰTÉTRŐL? 

APRÓ GYÖRGY DR. A kiúju lt mé hnyakrák prognos isa ros sz. 

A recidí va egyik leggyako ribb oka a pr imaer mü tét e lég te len 
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A méhnyak megbetegedése k és a myomák s:akmai kérdései 

radika litása . A keze lési lehetőségek és kilátások ftiggenek a 

rec idíva he lyétő l és ki te,jedtségétő l , az ope rab ilitástó l, és a 

korábbi kezel éstől. A cent rá lis rec idíva mego ldási lehetősége 

kedvező eset ben (opera tios rés) az exen trat io. Az izolált hü

ve lyfa li reci díva radikál is excis iója lymp hadenec tom iáva l, 

pa rametrectom iáva l és rad iotherápiáva l kiegész ítve viszo ny

lag kedvező prog nosist eredmé nyez. Medencefal i recid íva 

lehetséges keze lés i módja a ko mbi ná lt müté ti és radiotherapia 

(CO RT). Távo li recidívák megoldása azok helyétől és a tech

nika i érte lembe vett operab ilitástó l ftiggően rad ica lis exc isio 

( tüdő, máj) radiotherapia (cso nt) vagy chemot hera pia lehet. A 

recid íva prognosisa és a beavatkozás módja függ továbbá az 

e l őző kezel éstől is. Ha a mütéte t nem köve tte rad iotherapia , 

rec idíva ese tén ter mésze tesen a pó tló lagos irra diatiótó l 

várható a legjo bb eredmény. Ha radiot hera pia is követte a 

mü tétet, exentra tio, illetve CO RT jön szó ba , főleg a tumor 

helyétő l függően . A chemot hera pia eredmé nye i nem meg

győzőek irrad iatio t követő rec idív ce rvix-rák esetén. A rad io

the rapia prog nosisa (hasonlóa n a se bész ihez) a kismedence i 

cen trális reci dívák esetén a legjobb . Ugya ncsak viszo nylag jó 

ered ménnye l (29/8 1 %) kezelhetők a hüve lyfal i recidívá k. 

Igen szeré ny ered mények érhetők el medencefal i, illetve 

távo labbi (paraaort icus) rec idívák esetén még agresszív pe r

cuta n irradiat io alkal mazá sáva l is. 

BERBIK ISTVÁN DR. Egy edü l nem döntök ezek ben a kérdése k

ben, mindenképpen segítséget kérek a korábbi kezelést végző 

intézménytő l , ko llégákt ól. Osztá lyom a rec idív co llum ca rci

nomás betege k posto perat ív, post irrad iat iós, illetve tüneti 

keze lésére, szövődmények ápolá sára, valamint hospice 

e llátásra van beren dez kedve. 

BORSO S ANTAL DR. A kiújult méhnyak rák keze lésben a su

gárkeze lést tartom a legeredményesebb nek. Távoli meta

sztáz is esetén, amenny iben a beteg á ltalános ál lapota még 

jelentős remiss zió lehetőségét veti fe l, kemote ráp ia j ön szóba . 

Abban a ritka esetben, amikor a bet eg még nem kapo tt su

gárkezelést, vagy minimá lis sugárfibróz is van je len, és a 

középvona li rec idíva kis térfogatú és jó l körülí rt , fiata l 

nőbetegné l müté ti me go ldá sra is vál lalkozhatunk. A su 

gárkezelést ilyenkor is a terhe lés korláta in belü l, elenged

hetet lennek tartom. Véleményem sze rint csa k pa lliáció 

végzendő azokban az esete kben, aho l a kuratív szá ndékkal 

végzett kezelés a latt a fo lyamat progrediált. A méhnyak rák 

elsődleges keze lése után i nyomonköve tés speciális feladat, 

me lynek opt imá lis fe ltéte le i a je lenlegi magyar egészségügy 

ben nem te ljese n adottak. A m ulticlisc iplináris konzultác ió 

szintje több ségé ben mé g a rad io lóg us és a nőgyógyász 

onko lóg us egy ülés ben végzett vizsgá latát sem éri e l. A bel

gyógyász onkológus , a fiz ikote rapeuta, az ödéma-nővér, a 

sztóma-nővér, a pszicho lóg us vagy a szoc iális munkás egyide 

jü jele nléte egy jó ide ig mé g csak álom ma rad . 
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Bősze P és a résztvev6k 

Nagyra becsü löm azokat a nőgyógyász onkológusokat , ak ik 

bet ege ik gyógyu lása remény ében az exen terác iótó l sem ide

ge nkednek. Vé lemé nyem szer int a mai diagnosztikai mód

sze rekke l még nem lehet o lya n biztonságga l körvona laz ni a 

mé hnyak rák kiterjedé sét, amel y a tumormentes ség érdekében 

végzett exenterác iót ígérete ssé tenné a bete g szá mára. A 

CO RT-eljárá st je l entős e lőrelépésnek tartom az ép szövete k 

sug árt erheléséne k csö kkent ésébe n. 

kimenetelű. Nagyo n biztat óak azok a törekvé sek, amelyek a 

kiterjesztett sebészete t alkalmaz zá k a daganat l ehető leg

kisebbre történő csö kk entésére, és ez t műtét alatti és műtét 

utáni sugárkeze lésse l tár sítják . A be sugár zott terü let me llett 

elhelyezkedő sze rvek és szövetek maradandó ká rosodásának 

el kerLilés evégett ezekbe n az esetekben a sze rvezet sajá t 

szöveteibő l pl. hasfa l, co mb, lebenyeket készítünk, ame

lyekke l a besugárzandó területet lefe dj ük. Enne k követ

keztéb en a szo mszédo s, sugárér zé ken y szövetek, szerve k a 

DOSZPOD JÓZSEF DR. A recidív carci noma ke ze lés sugárfo rrástó l távo labb kerü lnek és kevésbé károsodnak. 

lehetőségei között sze repel az isméte lt irrad iatio, kemote rápia Haso nló módo n, saját leben yek segí tségéve l á llítjuk helyre a 

vagy a keuő komb inác iója , ille tve műtét i mego ldások , többek sebész ileg meg kisebb itett szerve k működését is. Eze kke l az 

között az exe nteratio. A távo li áttét kontraind iká lja a műtéti eljáráso kkal ennek a nagyon kite1jcsztett és meglehetősen 

megoldást. A CO RT műtétte l kapc so latosa n nem ren- megterhelő keze lésnek a nem kívánt következménye i elvi sc l-

de lkezünk megfe lelő tapa szta latokka l, az edd igi ered mények hető sz inten tarthatók. Fontos azonba n tudni, hogy a kiter-

nem egyértelmüek. jesztett sebészet nek ez a formája, amely et rendk ívüli a lapos-

RAINER KIMMIG , M .D. A kiújult méhnya krák keze lését mér

lege lve különb sége t kell tennünk a kiúju lás helyét illetően. 

Közé p kiúju lás (40 % ), medencefa li kiúju lás (40%), hüvc ly

csonk i kiúju lás (20 % ). A kezelé si terv e ldö ntése e l őtt go ndos 

stádiumo zást ke ll végeznü nk a távo li áttéte k kizá rása végett. 

A sebé sz i kimetszés t részesí tjük előnyben minden olya n eset

ben, aho l úgy hisszü k, hogy ép sebész i szé lek érhetők cl. 

Ennélfogv a rész leges vagy te ljes hüve lybo ltozat e ltávolítás, 

illetve kismede nce i exe nteratio végzendő a fenti esetekbe n, 

függetlenül az előzetesen alkalma zott sugárkezelésektől. 

Az exentrat iot megelőzően a paraa ortáli s nyirokcsomók vizs

gá lata, illetve a Sca lenus-ny irokc so mó szövettani vizsgá lata 

segít az eset leges áttétel kizárásában. Elsődleges sugárke

zelésbe n részes íte tt be tege k esetében lehetséges, hogy ez lehet 

az egyet len hatéko ny keze lés, me ly rendelkezésre á ll. 

Elsődleges sebé sz i keze lést követő kiúju lás sugá rkeze lése 

akkor j ava llt , ha a beteg nem egyez ik bele további sebész i 

keze lés be , különös teki ntette l az exe nterati ora, mivel nagy a 

műtét után i szövődmény lehetősége, és ha a kiújult daga nat 

mé rete e lég kicsi ahh oz , hogy besugá rzáss a l kezel hető legye n. 

Nagy daganat eseté n an nak térfogata csökkenthető műtét vagy 

sugá rzá s e lőtt neoadjuvan s kemoterápiá va l. Bár c isplatin t is 

tartalma zó kem oterápiával a daganatok egy része jól keze l

hető, ez az e ljár ás mé g kísé rleti sz inten va n, és csa k egyedi 

esetekben javaso lt. A műtét után sugár kezelést egye dile g ke ll 

felmérni , mégpe dig a kiújulás elhe lyezkedésétől , a sebés.Gi 

szélektől és korábbi sugárkezeléstő l függően. Közép -kiújul á

sok esetén 25 -50% -os , izo lá lt hüvelycso nki kiújulá so kban 

pedig 75%-os 5 éves tLilé lés érhető el radikál is sebész i 

me go ldá ssa l, amelyet egyed i esete kben sugár keze lésse l 

és/vagy kemote ráp iáva l is kiegész ítünk. 

ságga l ke ll a sugá rkeze lésse l össze hango lnun k, mint pl. a 

CO RT műtét esetében , csak erre a cé lra szakosodott , és ebben 

a keze lésben j ártas közpo ntokban végezhető. Ezért is kívá 

nat os, hogy minden kiújul t méhnyakráko s beteget ily en 

központokban keze ljünk. A kö zpontokban keze lt bete gek 

tú lé lési esé lye i összehason líthatatlanul j obbak. 

Áttéte les mé hn yakrák keze lése á ltal ába n tünet i jell eg ü. 

Egyedül i áttétek e ltávo lítása azonban csö kkenti az egyé bként 

kialaku ló panas zokat , és eset leg megn yújtja a tú lélést. Más 

esetek ben tüneti sugá r vagy gyógysze res keze lés is mérlege

lendő, mive l ez is j avíthatja és me ghosszabbít hatja az életet. 

Ilyen ese tekben azo nban semmil yen szabá ly nem ad ható, és a 

kezelést egyé nre szabottan ke ll a lka lmazni. 

JAVIER MAGRINA, M .D. A korábban sugárke ze lésbe n nem 

részes ült betegeknél a medencében e l helyezkedő kiúju lt 

daganat eseté ben külső sugá rkeze lés kezdhető, majd az e lvá l

tozás közvet len brachyt herápi ája végezhető. Ez ese tenként 

kém leléses hasme tszés ! tehet szükségessé. A korá bban su

gá rkeze lésbe n rés zes ültek né l, akiknél a da ga nat a me

dencé ben közé pen helyezked ik c l, e l őször laparoszkópia 

sz ükséges a meden ce exenteráció e llenjava llatai nak e ldö n

tésére. A betegek megközelítően 40 %- áná l hasüreg i a meg

bet egedés, és ennélfogva a hasmetsz és el kerülhető. Ha az 

e lvá ltozás nem távo lítható e l, methotrexa te, vinb lastine, adri 

amyc in és c isplatin kemoteráp iát ke ll végez ni négy kúr ában. 

Ha az L:lvá ltuzás dtávu lítl1atú, 1m:<lt:nu:i t:xt:ntt:ráL:iú ja vaso lt. 

Ha az e lváltozá snak áttétei vannak , indoko lt a kemoteráp ia a 

fentiek sze rint. A közé pen elhelyezkedő medencei kiújulá so k 

vá laszthatók ki exen terác ióra. Az exent erác iónak , mint a 

CORT beava tko zásnak vagy müt é t közben történő bes u

gá rzásnak a kérdé se még megvá laszo lat lan, további tanul 

mányok fogjá k eldönteni, vaj on ez-e a he lyes me gköze lítés. A 

Med encefa li kiúju lás eseté n a daganat te ljes e ltávo lítá sa keze lés megvá lasztásá ná l egyéb megfonto láso k is sze repet 

gyakor latilag soha nem lehetsé ges. Így különö sen sugár- játszana k, mint az é letko r, a beteg álta lános egészség i á llap ota 

keze lést követő recidí va ezen helyen á lta lába n vég zetes és a sebészet i beavatkozás előtti tün etek. 
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MARTON ISTVÁN DR. A kiújult méhnyakr ák keze lésé ben a 

rec idíva nagys ága , e lhe lyez kedése és körn yeze ti viszo nya i 

döntőek. A menny iben l ehetőség va n a tum or se bész i csökk en

tésére, az t célszerű e lvégez ni. Ha sugá rrezisz tens folya matr ól 

van szó, vagy korá bbi sugárk eze lés után va n a beteg, úgy a 

c itosz tatiku s keze lés b izo nyos form ái is szó ba jö he tnek. 

Sze mé lyes gyak orlat om az exe nterác iós, CORT-műtét tekin 

teté ben nincse n. Rende lkezésem re á lló adatok és impr essz iók 

a lapján kizáró lagosa n a beteg ki fejeze tt ké rése eseté n irányí

tom o lyan sza kintézet be, ahol eze n műtéteket e lvégz ik. A 

beteg tájékozt at ása eze n beava tkozás ok é letm i nőséget 

be folyáso ló hatásáról nagyo n sok eset ben seg íti a beteg dö n

tésének kia lak ítását. 

PÁLFALVI LÁSZLÓ DR. Ki úju lt mé hn ya kr ák eseté n a 

következő a lapvető szem pontok dö nt ik e l a keze lés t. 

Lokál rec idiva eseté n, ame nnyiben a beteg előzetesen műtéti 

keze lésben részes ült , sugá rkeze lés javaso lt. Amen nyiben a 

beteg e lőzetesen sugá rkeze lés t kapott, műtét javaso lt, ha 

en nek a feltéte le i adotta k. Távo li átté t eseté n, pa lliatív 

ke moterá pia mérlege l endő. Am ennyi ben a loká lrec id íva 

operábi lis, m inden egyé b előzetes kezelés i prób ál ko zás 

(kemote ráp ia) csak rontj a a beteg esé lye it. Amenny ibe n a 

loká lrec id iva műtéti keze lésé re ke rü l so r, a vá lasz tandó műtét 

a kismedencei exe nterác ió. Kevésbé radi ká lis műtétek rontják 

a beteg gyógyu lás i esé lyét, és ( la ikus szá mára parad ox 

módon) növe lik a szövődmények számát. 

A kiújul t méhnyakrák gyógy ítás i esé lye, akár sugárkezelésről, 

aká r műtétről van szó, elsősorban a daganat nagyságátó l fúgg. 

Minde n recid íva va lami kor "k is" rec idívaké nt kezdődi k. Ezé rt 

ige n fon tos a betegek rendszeres és megfelelő sz i ntű onko ló

giai köve tése. 

Egy bizo nyos betegcso port eseté n, sugá rkeze lés után kiala kult 

kismedence i recidívák, a kisme dence i exe nteráció, vagy a 

medencefala t e l érő rec idívák ese tén a CO RT műtét az 

egye tlen olya n keze lés i mód, a tudomá ny jele nleg i sz intjén, 

amely a be tegne k gyógy ulás i esé lyt nyújt. Ezé rt végzésük, 

A méhnyak megbetegedések és a myomák szakmai kérdései 

ese tek ben végezhető, ha a recidí va a középvo nal ban 

he lyezk edik e l, nem éri e l a medence fala t, a paraao rtal is 

nyirokcso mó k a fo lya mat á lta l nem beszűrtek . Ha el őzetesen 

csa k műtét történt, sugárk eze lés j ön szó ba. Előzetes sugá r

keze lés t követően egyé ni leg mérlegelendő ennek ismét lése , 

minde n eset ben kemoterpáiával kiegész ítve . A sugárkeze lés 

min dig a IV. sá tid um proto kollján ak megfelelően tör tén ik. 

Kemo terápia csak r itka esetben j ön szób a önm agá ban, főleg 

kombin á lt cytoszta t ikus keze léské nt, ame lyben va lam ilyen 

platin a szá rmazé knak sze repe ln i ke ll. Pa lliatív kezelés ként 

egysze ri nagy dóz isú mede nce i sugárk eze lés is lehetséges , ez 

átme neti tün e ti jav ulás t j e lenthet. Végü l új ra sze re tné m 

hangs úlyozn i, hogy a rec idív méhnyak rák esete iben bárm i

lye n keze lés csa k erre spec ia lizá lódo tt intéze tben lehetséges. 

RESCH BÉLA DR., BITÓ TAMÁS DR. Amennyiben a beteg még 

nem ka pott sugá rkeze lést, úgy a rec idíva loká lis irradiációjá t 

végezzü k: 35 Gray (5 alk alom mal 7 Gray) intrakav itá lis after

loa ding keze lés t. Ame nnyibe n korábban már kapott sugár

keze lés t a beteg, úgy 2-3 a lka lomm al 7Gray intra kav itál is 

a fte rload ing keze lés t végz ün k, de ha a be teg a te ljes dózis t 

megka pta, úgy új abb irrad iác ió nem j ön szóba. Amennyiben a 

rec idíva jó l körü lhatá ro lt, mob ilis, úgy műtéti mego ldás is 

szó ba jö n. A rec idíva kezelésre elsősorban irrad iációt a lka l

mazu nk, ame nnyibe n a beteg még nem kapott 7-8x7Gray 

intracav ita lis összdóz ist, illetve a cystoskop ia és rec tosco pia 

sorá n tumoros propagác iót nem ész le lünk. Ame nnyiben 

in·adiác iót nem kaph at a beteg, úgy a tum oros pro pagáció 

eseté n ci toszta tikus keze lést a lkalmaz un k (Plat idiam, ill. 

Cyc loph osph amid + Plat ina, egyes esetek ben TAXO L). 

Lerom lot t ál ta lános á llapot, illetve előrehal adt betegség esetén 

pa lliác iót alkal mazu nk. Fiata l, jó álta lános állapo tú betegek 

ese tén az exen terác ió is szó ba jö het, en nek tú lé lése 40-60%. 

Az exente ráció el lenjava llata a távol i metasz táz isok. Relatív 

e llenjava llat a medence fal tumoros bezártsága, egyo lda li vég

tagö déma, végtag fájda lomba n meg ny ilvánul ó idegko mpresz

sz ió, vize let e lfo lyás i zava r. A beteg előkészítése és psz ichés 

vezetése ren dkív ül fontos . 

arra szakosodott centrumokba n indo kolt. Az exe nterác ió JOSEPH G. SCHENKER, M.D., SHAOUL 0 . ANTEBY, M.D. 

kritér iumai nak megfelelő beteget pedig, te kint et tel az egyéb Sugá rkeze lés j avaso lt azokná l az asszo nyo kná l, ak ikné l a 

keze lési módo k pa lliatív je llegére, az esetleges műtéti keze lés dag an at az o lda lsó fa lon je lentkez ik, és korábba n csa k 

lehetőségérő l nem táj ékozta tni , sza kmai mulasztás nak szám ít. sebészeti e llátás történt. Közé pvona lú kiújulás esetén indo ko lt 

a sebészet i e llátás bél és vize let elterelésse l vagy eze k né lkü l. 

RÁKÓCZI ISTVÁN DR. A kiújult méhnya krák keze lése csa k A döntést befo lyás o ló tényezők: é letkor, a be teg hozzáá llása 

ki fejezette n indiv iduá lis megfo nto láso k alapján lehetséges, és ált alános egészségi á llapota. Műtét csa k akkor indoko lt, ha 

va lamin t csak er re fe lké sz ült in tézetek ben tö rténhet. A a kiúju lt daga nat a hüvelybo ltoza tba n (középen) va n, a 

keze lés t és ennek ere d mé nyé t na gy mérté kben befo lyáso lja a medence falra te1jedés bárm i lye n je le e llenjava llja a sebészi 

prim er kezeléstől e lte lt idő. Háro m év e lte ltéve l a prog nóz is beavatkozás t. Sugár keze lés csa k azo kn á l az asszonyo knál 

már kérdéses. A keze lés lehet sebész i, s ugaras vagy ja vaso lt, aki ket egy ed ül műtéttel kezel tek . A besugárzás, 

kemoterá piás. A sebész i ke ze lés a dag an a t te ljes izo lált beleé rtve a műtét a latti sugár keze lés t is, nem lá tsz ik haté-

k iirtásá t je len the ti csa k, vagy más ese tbe n exe ntera tiol. konynak azokná l, akik ko rábba n sugá rkeze lésben részes ültek . 

Rész leges e ltávo lítás nem lehe tséges. Exe nterat io azok ban az Egysze ri na gyob b sugá rme nnyiség külső bes ugá rzás for-
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májában adható azoknak, ak ik kis kiterjedésű, he ly i folyamat liác ió csak a bizt osa n inkur abi lisne k tekinthető ese tek ben jön 

korábbi kezelésekor nem részesültek te lje s sugárkeze lésben . szó ba. 

Kem oteráp ia a távo li áttétek esetén , és o lyan kisme dencei 

kiújult dana tokná l jön szó ba, ahol korábban se bésze t i és 

sugár, vagy csak sugá rkez elés történt, és amely esete k nem 

alkalm asak exe nterác ióra. A gyógysz eres kezelést neoa dju

váns keze lés formáj ában a nagytömegű 1. stád ium i esete kben 

is javaso ljuk. 

Mindenfé le kezelés előtt figye lemme l kel l lenni az egyé ni 

kívánságokra. Exe nteráció javasolt o lyan fiatalok ná l, akikn ek 

megfelelő a hozzáá llása és alapos kivizsgá láson (CT, M RI, 
cson t szcintigráfia) mentek keresztül a távoli átté t kizárása 

cé ljábó l. 

ALBERT SINGER, M .D. A kiújult méhnyakrák keze lése nagyon 
sok, a daganatra vona tkozó tényezőtől függ, és attól is, hogy 
az el sőd l eges daga nat milyen szöve ti szerkezetű volt. agy 
álta lánosságba n az t mondhatom , hogy ha a beteg az elsőd

leges daganat kezelése során nem kapott bes ugárzást, a kiújult 
daganat sugárkeze lése nagyo n megfo nto landó. A daganat 
nagysága és kiterjedése határozza meg, hogy az exen teráció 
el végezhető-e. Exenteráció tervezése so rán mindi g először 

paraaort ikus nyirokcsomó eltávo lítást végz ünk . Ha a nyirok
csomókban daganat sejt ek láthatók, a műtéttől elá llunk. Mi 
szi ntén gyakra n adjuk a sugárkeze lést és kemote rápi át egy ütt , 

a laparoszkó pos nyirokcsomó eltávo lítást azonban ilye nkor is 
e lvégezzük. Meggyőződésünk, hogy az exenterációnak ma is 
megvan a helye. Enn ek meg határozásába n az MR I vizsgá lat 
sokat segít. 

SMID ISTVÁN DR. Betege ink sugárkeze lését az Onko 
Radiológiai Osztály végz i. Ezért a kiúju lt méhnyakrák 

kezeléséről nem tudok vé lemé nyt mondani. 

THU RZÓ LÁSZLÓ DR. A kiújul t méhny akrák keze lése az igen 

szerény ered mények miatt hálá tlan feladat. 

a) Amennyiben a beteg már kapott sugár kezelést, úgy annak 

dózisa , lokal izációja és a kiújulásig elte lt idő határozza meg 

az ese tleges tovább i sugárkeze lés lehetőségét. Amen ny iben 

er re ninc s lehetőség, úgy a kiújulá s helye, kite,jedése, 

környezet éhez való viszo nya, távo li metasztázis meg léte 

és/vagy hiánya határozza meg , hogy a beteg milyen keze lést 

kapjon. 

b) Indokolt a műtéti megoldás , ha a folya mat lokális , és a biz 

tonságos mütéti e ltávolítás feltéte lei ado ttak . 

c) Indoko lt lehet a sugá rkezelés, amenny iben a beteg koráb

ban abb an nem rés zes ült , és a sugárkezelés feltéte le i adottak. 

Abban az ese tben, ha nem jön szó ba sugá rkeze lés, a műtéti 

mego ldá s nem kivitelezhető, vagy a beteg abba nem egyez ik 

bele, eb ben az ese tben javasolt a c itosztat ikus keze lés . A pal-
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d) A betegek nyo monkö vetésé ben célszerűnek lát sz ik a 

megfe l e l ő sze mély i e llátottságú Onk ológ iai Gondozó 

Há lózatra támaszkodni , szoros együttműködésben a beteg 

gyógykeze lésé t végző o rvos(ok kal), első évben háromhavon

ta, másod ik év ben féléve nte, az t követően éve nte. 

e) A megfelelő indi kác ió alapján a felkészü lt helyen, a 

beteggel előzetesen megbeszé lt exe nterác ió elvégzése nagy 

előrelépést j e lent a daganatgyógyásza tba n. Ugyancsak ha son

ló a véleményem a CO RT műtétrő l , ahol ennek a feltéte lei 

megta lálhatók. 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. Kiújult méhnyakráknál ten

nivalóinkat attó l tesszük függővé, hogy a rec idíva totál exst ir

pat iot követően, vagy konzervatív műtéti mego ldás után (por

tioműtét) alakul t ki. Az utó bbi esetbe n praeoperatív irradiatiot 

követően abd om inál is totál exst irpati ot végzünk az adnex

umok egyidejű eltávo lításával. Ha a rec idíva total exst irpatio 

után alakult ki - álláspo ntun k sze rint további kezelés az irra

diatio, melyet területünkö n a SZA OT E Onkoteráp is Klinika 

végez. Exe nt erációva l kapcso latos tapaszta lat unk ninc s. 

Egyes j ól megvá lasztott ind ikációjú esetek ben el végezhető. 

Messzemenően javasoljuk azo nb an figye lembe ven ni a 

meghosszabbo dó túlélé s me llett az e lfogadható életm inőség 

biztosítását. Valamennyi kérdéshez csa tlakozóan az az e lvünk, 

hogy az "egy diagnózihoz egy terápiás lehetőség ta rtozik" 

nem kivi te lezhető, hisz a koJTekt felvilá gosí tás az t is jelenti , 

hogy a lehe tséges teráp iás mego ldások közül a beteg döntése 

alapján vá lasz tjuk ki a neki megfelelőt. Jelen álláspon tunk 

sze rint a dönté s megfelelő, korrekt felvilágosítás után a 

betegé. Természe tesen igyekszü nk a vé leményünk szerint i 

helyes mego ldás irányába tere lni eze n dönté st de nem hall

gatjuk el, hogy más megoldás is lehetséges. Ezen más gyó

gy ító e lj árás esetén a szövődmények, a gyógyu lás kilátása i is 

mások ezekről is tájékoztatást aduk. Ugya ncsak ismertetjük 

azo n lehetőségeket, melyekke l adott esetbe n osztá lyunk nem 

rende lkezik, és ha szükséges nek tartjuk ide a beteg irányítá sát 

is megszervezzük (cy tostat icum , i,ndiatio 1) . Ha a beteg az 

á ltalunk nem j avaso lt (pl. kevéssé radikális) műtéti mego ldás

ba egyez ik bele, úgy a megfelelő dokumentáci ó me llett a 

be teg "helytelen" dö ntését is e l fogadjuk! 

BEZÁRÁS A meghívó hálás köszönetét fejez i ki mindazo knak, 
akik e lfogadták a meghívást, és mindannyiunk épülésé re 
megosz tották velünk nézeteiket. Tudatában van ann ak, hogy a 
kérdések megvá laszo lása nyilvános á llásfogla lást je lent. Írá
sos vélemény nyilvánít ás nagyon alapo s felkészültséget, 
tapaszt alatot és megfe l e lő hozzáállást igényel. Ennek nem 
válla lása az olvasó ban bizonyá ra kérdő gondo latokat ébreszt . 

Miért? 
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A nyája s beszé lgetés ek sze lleméne k megfelelően a válaszo kat 

a legkisebb válto zta tás né lkü l közö ljük . Ez a magya rázata 

annak, hogy az írás mód nem egységes , és, hogy e ltekintettünk 

a folyóirat nak attó l az a lapvető célkitűzésétő l , hogy lehetőleg 

ma gya r kifejezéseket használjunk . A vá laszo kbó l könnyű 

felismerni, hogy men ny ire sokfé le az orvos i szövegek írása . 

A meghívó a mag ya r ko llégák vé lem énye mellett külróld iek 
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A méhnyak megbetegedések és a myomák s:akmai kérdései 

n éze tét is sz ükséges nek go ndolta a j obb okulás, és min

denekel őtt a betegek jo bb gyógy ítá sa érde kébe n. Ez a 

cé l vezére lte akkor is, am ikor hazánk legrangosabb sza k

embere inek á ll ásfoglalását is kérte. A követk ezte tése k 

levonását az olvasóra bízza . A vé lemények é11ékelése nem 

összeegyeztethető a nyáj as bes zé lgetések sze lleméve l. 

A jelen kérdése kre hat meghívott ó l nem kaptunk vá laszt. 
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