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A Magyar Nőgyógyász Onk ológuso k Tá rsaságá nak (MNO T) 

1996. decemb er végé ig terjedő munk ájá ról korábban már be

számo ltunk. Azó ta sor ker ült a Társaság kilenced ik tudomá

nyos ü lésére, am elyet meglehetősen nagy érdek lődés mellett 

az lnte r-Con tinenta l szá llóban rendezt ünk meg 1997. május 

23-án. A rendezvé ny A NÖG YÓG Y ÁSZAT I ON KOLÓGIA 

GYAKORLATI KÉRD ÉSEI sorozat ban a hasmegny itás és -zá

rás módsze reivel, korai szövődményeivel és azok ellátásáva l, 

A Magyar Nőgyógyász Onkológ usok Társaságá nak ez évbe n 

még egy öná lló tud ományos rendezvé nyét tervezz ük , amely, 

tek intettel a rendkí vül nagy érdeklődésre, a Társaság nyo l

cadik tudományos rendezvényé n tárgya lt kérdések egy részé t 

sokkal rész letese bben tárgya lja egy kerekas zta l meg beszélés 

formáj ába n. Főszervező Krasz nai Péte r dr. 

valam int a hasfa li lebe nyek nőgyógyászati onko lóg iai alka!- MEGHÍVÓ 

mazásának lehetőségeivel fog lalkozott. A rendezvé nyt Pro f. 

Dr. Gát i Istvá n az M OT t iszteletbe li elnöke ny itotta meg, a A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága (MNOT) 
moderáto r feladatkö rt Prof. Dr. Bősze Péter látta e l. tiszte lette l megh ívja Önt az 1997. novembe r 8-án, szom bato n 

9 óra kor a SOT E Nagyvára d tér i Elméle t i Tömbjében 

PROGRAM (Buda pes t, VII I., agyvá rad tér 4.) ta rtandó egész napos 

kerekasztal sz impóz iumra. 

A hasny itás módszere i Krasz nai Péter dr. 

A sebgyógyu lás életta na Kri vács i Gá bor dr. 

A sugárkezelés hatása a sebgyógy ulásra Patyá nik Mihály dr. 

A kemo teráp ia hatása a sebgyógyulásra Szá ntó Istvá n dr. 

A haszárás módsze rei Pálfal vi Lász ló dr. 

A hashártya zárásá nak ké rdése Ga rdó Sá ndo r dr. 

Varróanyagok, kapcso k, varrógépek, var ratszedés Pók a Ró

bert dr. 

A hasmegny itás és zárás korai szövődményei Sugár István dr. 

Az ultrahang d iagnosz tikus jelentősége Artner Attila dr. 

Hasfa li lebenye k alkalmazása a nőgyógyászati onkológiá ban 

Ungá r Lász ló dr. 

Felkértük az előadókat, hogy a előadásaikat összefogla ló dol

gozatok formájá ban kü ldjék el a szerkesztőségbe. Háro m 

ilyen összefog laló köz lemé nyt a Nőgyógyászati Onkológ ia 

je len számába n adunk köz re. 
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Prof. Dr. Bősze Péter 

MNOT elnöke 

ELŐZETES PROGRAM 

A NŐGYÓGYÁSZATI O NK OLÓG IA GYAKO RLAT I 

KÉRD ÉSE I: A BET EG KIVIZSGÁLÁSA ÉS ELŐKÉSZÍ
T ÉSE A NŐGYÓGYÁSZATI MŰTÉTEKHEZ 

9.00- 9.20 Meg nyitó 

9 .10- 10.30 A beteg műtét előtti vizsgá lata 

Kórelőzmény 

Fizikai vizsgá latok 

Anesztez iológiai konzí lium 

10.30- 11 .00 Kávész ünet 

11.00- 12.30 Labor ató riumi vizsgá latok és képalkot ó 

eljárások a műtét előtt 

Labora tóriumi kivizsgá lás 

Képa lkotó eljá rások 

Költség és haszo n 
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12.30-14.00 Ebédszünet 

14.00- 15.30 Műtéti előkészítés 

M(ítét előtti előkészítés 

Szőrtelenítés 

Ketétere zés 

Bélel őkészítés 

15.30 A szi mpóz ium üzenete és zárszó 

Ez a tudományo s ülé s egy új soro zat ham,adik rendezvé nye. 

Ebbe n a sorozatban a nőgyógyászati sebész et gyako rlat i 

kérdé se it akarjuk rész letekbe menően elemezni és gyako rlati 

tanác so kat adni. 

Jelentke zni lehet 

Diamond Congress Kft . 1027 Budap est, Fő u. 68. Tel/Fax : 

20 1-770 1 E-mail: diamond.eft @ mte sz .hu 

Jelentős eseménynek ígérkezik az Európa i Rák Iskola tan

folya ma, ame lynek sze rvezésé ben a Magya r Nőgyógyász 

Onkológusok Társasága és a Magyar Orvostudományi Tár

saságo k és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) is részt vesz. 

Rend kívü li megtiszteltetés, hogy a tanfol ya mot most is a Ma

gyar Tud ományos Akadémia védn öksége a latt tarthatjuk ezút

ta l a Magyar Tudomá nyos Akadémia nagytermében. 

Az Európai Rák Isko la tanfolyama a daganat gyógyászat leg

izgalmasabb kérdésével, a rákge netikáva l fog lalkozi k. Az 

utób bi években ugyanis a rákk utatás területén drámai előreha

ladás törté nt , ame lynek során a laboratóri umi vizsgálatok e lju

totta k a betegágyhoz. Ma már egyértelműen bizonyított, hogy 

a rák egy genetikai megbetegedés, amely egyet len sejtből gén

mutációk sorozata következtében ke letkez ik. Ahhoz, hogy 

egy sza bályos sejtből ráksej t a lakwljo n ki, á lta lában 6 gé nmu

tációra van sz ükség. Ezek a gé neltéré sek a szabályos. ciklusos 

sejtműködésben sze repet já tszó ún. onkogéneket és „t umor 

suppr esso r" géneket is é rintik, és felismerhetők, meghatáro z

hatók. A daganatokban előforduló génmutác iók sokrétűek, 

aminek kö vet kezté ben a daganatok biol óg iai visel kedé se is 

nagyon különböző. A génmutác iók fajtája és komb inációja 

hat ározza meg a daganat növekedé si se bessé gét , áttétképző

dés i hajlamát stb. 

A génm utációk az ese tek többségében szerze tt mut ációk. A 

daganato k hozzávetőlegesen 10- 15%-ában azonban ve leszü

letett mutác iókkal is ta lá lkozun k. Ez utóbb i esetben beszé lünk 

örök lete s daganatokról. Az örökle tes daganatok legtöbbször 

az ér intett családokban halm ozotta n ford ulnak elő. Sok 

fajtájuk isme retes, amel ye k közü l a csa ládi petefészek-em lő

rák sz indr óma, a csa ládi em lőrák sz indr óma, csa lád i pete

fészek rák sz indróm a, az ún. H PCC vagy Lynch 11 (örök

letes , nem po lypos usos vastag - végbé lrák) szindr óma a leg

gyakoribbak . Az öröklete s tényezők szerepe má s daganatok 

esetében , mi nt pl. me lanoma is egyre nagyob b hangsú lyt kap. 
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Az öröklet es daganatok vona tkozásában nagy előrelépést je

lentett, hogy az örök ített kóros géneket (cs írasejt -mu tác iók) 

azo nosíta ni lehetet t, és ma már kutatás i sz inten meghat ároz

hatók. Ezek közü l az em lő- és petefé szekrák, valam int a vas

tag- végbélrá k gé nmutációk (B RCA I és 2, D S-rege nerá ló 

gének) a legjelentősebbek. A génmutác iók meghatározá sáva l 

lehetőség nyílt arra, hogy az érintett csa ládo k egészséges tag

jait szű,j ük . Megmondjuk, hogy hordozzák-e a kóros gént 

vagy se m. Azokat, akikben a daganatra hajlamosító gén nem 

mutá ns, biztos íthatjuk, hogy ninc senek nagyobb veszé lybe n, 

mint más egészséges ember. Ezzel egy életen kere sz tüli aggó 

dástól, rettegéstő l me nthetün k meg embe reket. Ak ik a kóros 

gént ho rdozzák . megkülönb öz tetett felügyeletet igén ye lnek. 

Az esetek egy részé ben megelőző orvos i beavatkozásokkal 

(pl. a petefészkek eltávolítása a szülések befejezé se után, gyógy

sze res keze lése k) e lkerülhetjük a daganatok kia laku lását. 

Az ún. alkalmazott rákgenctikai vizsgá latok, vagyis a beteg 

daga natá nak genetik ai vizsg álat a egyre inkább beépül a da

ganat kezelési ter vének meghatáro zásá ba . Ennek be láthatat lan 

távlatai vannak. Pl. segí tségéve l olyan kó1jóslati tényezőkhöz 

juth at unk , amelyek lehetővé tehetik, hogy kezdődő invas iv 

rákos megbe tegedés t kis, sze rvmegtart ó beavatkozással és 

nem radikális se bészeti és /vagy sugárkeze lésse l gyógyíts unk. 

Ennek legkézen fekvőbb példája a kora i méhn yakr ák , amelyet 

hagyományosan k iterje sztett méheltávo l ítássa l, kéto lda li 

medencei és a lka lmanként paraaorticus nyirok cso mó-e ltá

vo lítássa l kezelünk. Nem ritk a, hogy a beteg kiegészítő besu

gárzást is kap. Ez a radikális kezelés az ese tek 80%-ába n fe

lesleges. Az alkalmazott genet ikai vizsgá latok feltét e lezhe

tően l ehetővé tesz ik, hog y felismerjük az első stádiumú méh

nyakrákos betegek nek azt a 80%-át aki kben egyszerű j áró

beteg bea vatkozássa l (h urokkim etszés ) ugya núgy gyógyít

hatjuk a daganat ot , mint a kockázattól és szövődményektől 

nem mente s kiterje sztett beavatkozásokka l. Más esetben a 

toxiku s kemoter ápia a lka lmazását kerülhe tjük e l. Mind ezek 

me llett talá n a legj e lentősebb, hogy e lkezdhetjük a génterá

piát , amell yel már klinikai vizsgá latok is elindultak. A gén

keze lés egyszerű, nem káros , és minden bizonnyal forrad alm i 

vá ltozásokat hoz a daganatok e llen i küzde lemben. A gene t ikai 

ismeretek te1jedése a dagana tok orvos i szem léletének meg vál

tozását fogja eredményezni. Hisze m, hog y ennek alapján az 

orvos i irodalmat is újra írjuk , a betegségeket a génmu tációk 

sze rint csoportosí tva. 

A fenti gond olatokat a tanfo lya m előadói részletesen tá rgya l

ják a klin ikus szem pontja i sze rint rávi lágí tva arra, ami már 

napjai nkban a gyako rlatban hasznos ítható. Ezek mel lett ter

mészete sen alapvető ismeretek átadására , és a rákbetegségek 

kezelését forrada lmasító génterápia jelenleg i lehetősége i nek 

ismertetésé re is so r kerül. További részlete ket i lletően utal unk 

a Nőgyógyászati Onkológ ia jelen szá mában ta lálható meghí

vóra. 
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Végezetül a Társasá g vezetősége és a Nőgyógyászati Onko

lóg ia szerkesztősége nevé ben ismét elten sze retném felhívni az 

olvasó k figye lmét, hogy a kiadás tetemes kö ltsége i miatt az 

újságo t 1997-ben nem tudja az érdeklődőknek térítés mentese n 

biz tos ítani. Az MNO T tagja i a tagság i díj fejében kapják. 

Azo knak, akik a Társaság nak nem tagja i, csak téríté s fejében 

tudjuk külde ni. A lap tér ítési díja je lképes, az önkö ltség alatt 

van; magá nsze mélye k részé re 1 OOO Ft, közü letek részé re 3000 
Ft évent e. Megrendelhető a mellékelt „Megrendel ő lap" seg ít

ségéve l. 

ki Ágota, Dr. Baga méry Krisztina, Dr. Bodnár Béla, Pro f. Dr. 

Bősze Péter, Prof. Dr. Cseh [mre, Dr. Cs irár Péter, Dr. Hernádi 

Zoltán, Dr. Horvá th Irán, Dr. Jakab Jr. Att ila, Pro f. Dr. Kovác s 

Lász ló, Pro f. Dr. Lampé Lász ló, Prof. Dr. Lász ló János , Dr. 

Mil ankov its Márton, Prof. Dr. Pau lin Ferenc, Pro f. Dr. Resch 

Béla, Dr. Schunck Rud olf, Dr. Szako nyi Tibor, Dr. Szendei 

Gyö rgy, Dr. Sz ilágyi Imre , Dr. Vajda György , D r. Viski Sán

dor) e lőadásokka l és poszterekkel. 

Kü lön plená ris ülést szente ltek az EAGO és a Europea n So

ciety of Gy naeco logica l Onco logy (ESGO) első közös rendez

vényé nek , amelynek közé ppontjában an nak a kérdésnek a 

BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZÖVETSÉG (EAGO) megv itatása állt, hogy az emlő dagana tait, betegsége it a nő-

XII. KONGRESSZUSÁRÓL gyógyász nak kell-e gyógy ítani? A plenáris ülése n nagysikerű 

Az Európai Szülész- őgyógyász Szövetség (E uropea n 

Assoc iat ion o f Gy naeco log ists and Obstet ricians) 1997. j úniu s 

25- 28- ig tartotta X II. Kongressz usát Írországba n, Dubl inban. 

A kongresszuson lezaj lott közgyűlés során megvá lasztották a 

szövetség új tisztségvisel őit. Az EAGO új elnökének (Pres i

dent-e lec t) háro m évre Dr. Kovács László egyete mi tanárt, a 

Szen t-Gyö rgy i Albert Orvost udomány i Egyete m Szülésze ti és 

Nőgyógyászati Kl inikájá nak igazgatój át vá laszto tták. Alel

nök Prof. J. Schenkert (Je ruzsálem), főtitkár Prof. W. Kün zel t 

(Giesen), pénztáros Pro f. M . Litsc hgit (Svájc) lett . 

e l őadást tartott Prof. Dr. Bősze Péter az ESGO je lenleg i e l

nöke. 

Resch Béla 

Gra tu lálunk Ková cs László pro fesszo r úrn ak abból az alka

lombó l, hogy az Európai Szülész-Nőgyógyász Szövetség új 

e lnökének vála sztották. Sajn os nem hossz ú azo knak a sora, 

akik hazánkbó l vagy Európának ebből a térségéből kerültek 

egy meg határozó európai szervezet é lére. Ezé 11 Kovács 

László pro fesszor úr megválasz tása kétsze resen is megti sz te l

tetés, ame ly el felejtődő nemzeti tudatu nkat is kell, hogy 

erősítse, és büszkévé tegye n arra, hogy magyarok vagy unk. 

A X II. EAGO Kongressz uson a magya rország i EAG O Tago - Köszö net érte. 

zatot igen je lentős létszámú delegác ió képviselte (Dr. Bábinsz - Szerkesztőség 
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FELHÍVÁS 

Tisztelt Olvasónk! 
A őgyógyászati Onkológ ia szerkesztősége felhívja az Olvasók figyel mét, hogy a kiadás tetemes költsége i m iatt az újsá

got 1997-ben nem tudja az érdeklődőknek térítésmentese n biztosítani . A Magya r Nőgyógyász Onko lóguso k Társasága tag

j ainak a lap ára az 1 OOO Ft tagdíjb an benne fog laltatik . Azok nak, ak ik a Társaság nak nem tagjai, csa k térítés fejébe n tudju k 

küld eni. 

A lap térítés i díja je lképes, az önköltség a latt van; magá nsze mélye k részé re 1 OOO Ft, köz ületek, könyvtárak, rendelők 

részé re 3000 Ft éven te. Megrendelhető a melléke lt „Megrendelő lap" seg ítségéve l. 

Szerkesztőség 
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