
Böngészés a múltban 

Konzervatív vagy radikális ráksebészet? 
Emlékezés Bugyi Istvánnal való találkozásomra 
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Több mint 20 év telt c l azó ta, hogy először ta lálkoz tam - mint 

fiata l osztá l yvezető főorvos - Bugyi tanárún-al a szobáj ában . 

Engem akkor nevez tek ki, ő már nyugdíjba vonult . Ope rá lt és 

időnként még írogato tt is. Az ódon hangulatú szo bában hata l

mas fali óra, bronzcs illá r, több írógép és egy olya n műtősszék, 

me lynek ülőkéje kerékpárül és vo lt. Kávét sz ürcsö lgettün k. Ő 

az e lmaradh ata t lan fé lbevágo tt c iga rettáj át sz ívog atta . 

Érdek lődött, hogy érzem magam új munkahe lyem en, abban a 

kórház ban, ahol ő az é letét é lte le. Kérde zte, hogy m iket 

operá ltam előző munk ahelye men és itt ? Mik a ter veim ? Büsz

kén adtam e l ő, hogy milye n méhnya k-, méhtest - és pete fé

sze krák os betege ket operá ltam már in Sze ntese n is, és hogy a 

beteg ek szé pen gyógy ultak. Szóba került a sugárkeze lés , va la

mint a c itosz tatiku s te rápia előnye és hátránya, szükségszerű

sége vagy netá n fe les leg es volta . Hagyot t beszé lni, majd lako

niku s röv idséggel megjegyezte : ,,Tud od, a ca rcin oma keze lé

se, műtét i gyógy ítása há ládat lan feladat" . Kissé furcsá nak ta

lá ltam ezt a vé leményé t, dc azó ta többszö r esze mbe j uto ttak 

szava i, fő leg akk o r, amikor reci di vá lt esetekkel ta lálkoz tam. 

Ebben is igaz a vo lt. Meg azokba n a megjegyzés eib en, am ive l 

fel kérése mre st ilisztik a ilag kijavíto tta d issze rtáció mat, annak 

e llenére hogy a téma, a perinato lóg ia tőle ny ilvánva lóan távo l 

á llt. Egy helye n azt írt am, hogy az újszü lött ex itá lt. Hata lmas 

pi ros fe lkiáltóje llel hívta fel a figye lmemet, hogy az ember, az 

újsz ülött nem ex itál, hanem meghal. 

És leg inkáb b abban a polem izá lás ban vo lt és van igaza, am i

kor az O rvosi Hetilapban 1976-ba n megje lentette nem kis vissz

hangot kivá ltó c ikkét „Az em lőrák ko nzervatív műtéte" cí m

mel ( 1 ) . Do lgoza táb an kifogásol ható stat isztik ai adatokkal 

(kevés esetszám, stád iumbe osz tás mellőzése) az t igye kezett 
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bizony ítani, hog y a rad ikális emlőműtétek nem vezet nek 

hossz ú távo n jo bb eredmén yekhez, mint az úgy nevezett kon

zervat ív műtétek : cgyszer(í exc is io, amput at io s impl ex, quad r

cctomia stb. Ez húsz évve l ezelőtt merész és szo katla n á llás

fog la lás nak t(ínt, hiszen szá mos szerkesztőhöz írt hozzá

szó lás ban jónevű se bésze k so rai is ezt suga llták (2- 5). Bugy i 

Istvá n idézi neves patológu sunk, Kálló Antal afo rizmáj át , am i 

az onko lóg iai sebészet mai di lemm áj a is: ,,Rák esetében, aho l 

a kevés nem e lég, ott a sok is kevés." 

Az onko lóg ia i sebész et lassa n több évs zázada küzd a rák e l

len. Hol a konzervat ív, időnként a radi ká lis vagy szuperradi 

kál is műtétekben vé lí a megoldás ku lcsát. A mai ráke llenes 

arze nál, a seb észe t i felfogáso k kü lönbözősége, az irra diat io, a 

c itosz tatiku mok egy re úja bb és agressz ívab b al ka lm azá sa 

azo nban az t igazo ljá k, hogy még mindi g csak az útkeresés 

va lamelyik stádium át já rjuk . Tökéletes mego ldás még nincs. 

És ahogy az emlőrák kon zerva t ív műtétének is eljött az ideje , 

am int azt Bugy i dr. le mert e írni 50 ese te kapcsá n, e l fog ér

kezn i az is, amit ci kkében körvonalazott: ,,A sok próbá lgatás , 

csa lódá s, kiútker esés mi nd arra va ll, hogy a vég leges győze

lem sem a sebész késétő l , sem a röntgc nsugártól, hanem sejt

strukt úra molek uláris sze rkeze téig hatol ó biokém iai kutatá sok 

eredményez te új fegyve rek, spec ifikusan ható orvossze rek be

vetésétől várható ." Legye n Bugyi Istvá nnak ebbe n is igaza! 
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